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"The Role of Tongue, Sight and Feet in Spiritual Evolution". Delhi (India), 2 April 1976. Kerroin teille siitä, kuinka vaikeaa on olla
Äiti ja Guru, koska ne ovat toiminnaltaan vastakohtia. Erityisesti sellaiselle, joka haluaa opastaa teitä pelastukseen ja olla
'moksha dayini', se on todella vaikeaa. Polku on niin kapea ja petollinen, ja jokaisen on kuljettava se itse loppuun asti. Jos
lipeätte sivuun polulta, teitä kohtaa tuho. Tarkkailen kulkuanne ja näen teidän nousevan ylöspäin Äidin sydämellä ja Gurun
kädellä. Hetkittäin näen joidenkin ihmisten kaatuvan. Yritän sanoa: "Nouse ylös!" Joskus huudan. Joskus vedän heitä ylös.
Joskus rakastan ja hellin heitä. Voitte itse päätellä sisällänne, kuinka paljon työtä olen tehnyt hyväksenne, kuinka paljon olen
rakastanut. Mutta tärkeintä on se, kuinka paljon rakastatte itseänne. Olen kertonut, että sahaja-joogin pitäisi päättää kaikesta
todistajuuden voiman kautta. Todistajuuden voima on hiljainen, se ei puhu. Jos puhutte paljon, silloin siitä ei ole kovin suurta
apua. Teidän on päästävä tasapainoon. Ensimmäistä kertaa olen alkanut puhua tässä inkarnaatiossa, ja se hermostuttaa Minua,
koska en ole tottunut tällaiseen puhumiseen. Teille on tärkeää, että ette puhu ennen kuin teistä tuntuu siltä, ja silloinkin lyhyesti
ja vakuuttavasti. Kuten jo aikaisemmin kerroin, kieli on kaikkien häiriötä aiheuttavien aistielinten hallitsija. Jos pystytte
hallitsemaan kieltänne, hallitsette tavallaan niitä kaikkia. Kaiken täytyy näyttää ja kuulostaa hyvältä. Esimerkiksi, katsotte jotain
naista, mutta jos hänen puheensa ei ole korrektia, ette halua katsoa vaikka hän olisikin kaunis. Kielenkäytöstä voi päätellä
ihmisen luonteen. Jos haluatte syödä jotain, mutta jos se ei maistu hyvältä, ette halua syödä sitä. Sen täytyy maistua hyvältä.
Ajatuksenkin täytyy tuntua hyvältä. Jos se ei ole sitä, te hylkäätte ajatuksen. Päätökseen vaikuttava tekijä on kieli; kielen tyvi
yltää aina Vishuddhi-chakraan, joka kontrolloi egoa ja superegoa, tai voidaan sanoa, että kielen käyttö tavallaan heijastuu
superegossa ja egossa. Kielen, puheen kautta voi saada selville, onko ihminen egon tai superegon alueella. Kieli ilmaisee ja
päättää. Mutta jos kieltä ymmärtää, silloin tietää, miten sitä voi käsitellä. Se on teidän ystävänne. Ja Saraswati itse asustaa
kielessänne. Jos tiedätte, miten hallita kieltänne, Sahaja Yoga voi nousta hyvin korkealle. Kun toiset tapaavat teidät
sahaja-joogit, he myös näkevät, millä tavalla puhutte, millä tavalla syötte, millaisia asioita te hyväksytte. Kielenkäyttö määrittää
sen. Jos olette todella kehittyneitä ja jos syötte jotain ruokaa, niin suu sylkee sen välittömästi ulos eikä halua sitä, jos siinä on
jotain vikaa. Jos joku vääränlainen henkilö antaa teille jotain prasadin tapaista, niin suu sylkee sen heti pois. Se ei voi niellä sitä.
Ja vaikka saisittekin sen nieltyä jotenkin pakottamalla vatsaanne, niin kieli viestittää aivoille, että "oksenna ulos", ja aivot
viestittävät vatsalle, että "oksenna ulos". Sitä ei voi hyväksyä. Eli Vishnun toimintaa vatsassa aina Shri Krishnan toimintaan asti –
kyseessähän on sama persoona – ohjaa kielenne. Teidän on tiedettävä kuinka puhdas ja pyhä kielenne on oltava. Kun lausutte
kielellänne Äitinne nimen, teidän on tiedettävä, että sen on oltava pyhistä pyhin. On tärkeää tietää, miten käytätte kieltänne.
Suorasukaisesti puhuvat ovat samanlaisia kuin ne, jotka puhuvat viehkeästi tarkoituksenaan saada toisesta jotakin hyötyä.
Kuten kerroin, kieli kontrolloi egoa ja superegoa. Vaikka sahaja-joogit ymmärtäisivätkin, että todistajuus on myös täällä,
Vishuddhi-chakrassa. Niinpä todistajuuden voimanne lisääntyy tai vähenee kielenkäyttönne mukaan. Kieli kontrolloi tietysti myös
kuuttatoista ala-pleksusta. Se kontrolloi myös silmien lihaksia, kaikkia näitä (kasvojen) lihaksia, kitalakia ja hampaita. Se
kontrolloi korvia. Kun kuulette korvillanne jotain, ette pysty kontrolloimaan sitä. Mutta kieltä voitte, koska sen kautta te ilmaisette,
tuotte esiin. Korvilla ette voi antaa mitään muille. Tämä on vain yksi tapa. Kieli toimii kaksisuuntaisesti; voitte ottaa sisään
jotakin ja myös antaa ulos jotakin, sillä on kaksi tarkoitusta. Se on hyvin tärkeä elin, ja siksi meidän on pidettävä huolta siitä. Kun
Kundaliini nousee, se tarkoittaa, että huomionne on muuttunut hienojakoiseksi. Karkealta tasolta hienojakoiseksi. Mutta sen on
tultava aina vain hienojakoisemmaksi ja päästävä vielä sitäkin ylemmäksi. Vain muuttumalla hienojakoiseksi, se voi päästä
Agnyan läpi. Sillä Agnya on kuin neulan reikä. Se työntyy Agnyan läpi hienojakoisuutensa avulla. Tämän hienojakoisuuden vuoksi
huomionne näkee kaiken, mutta hienojakoisessa muodossa. Tämä on uusi kokemus teille. Siksi ette tiedä, mitä se on.
Sahaja-joogien joukossa voi todistaa näitä asioita tarkasti ja selvästi. Joukossa voi olla henkilö, jonka silmät edelleen harhailevat
ympäriinsä. Hän on sahaja-joogi, hän istuu paikoillaan, katselee sinne ja tänne, katsoo sivulleen, ketä tulee ja menee. Voidaan
sanoa, että tämä henkilö on edelleen karkealla tasolla, vaikka hänen huomionsa on ylhäällä Matajin vetämänä ja
kannattelemana! Mutta henkilö itse roikkuu edelleen karkealla tasolla ulkopuolella. Älkää välittäkö siitä. Mutta vaikka henkilö
olisikin tavallaan tarkkaavainen – vaikea kuvata tarkasti sanoin. Vaikka huomaisikin tällaisen henkilön, hänen kaksi voimaansa
toimivat hyvin hienojakoisella tavalla: toinen on hienojakoinen ego ja toinen hienojakoinen superego. Kun teistä tulee
hienojakoisia, saatte yhtäkkiä myös hienojakoiset voimat. Katsotaanpa ensin egoa. Alatte tuntea sisällänne – se on hyvin
hienojakoista, että ette tunnista egoanne, koska se on liian hienojakoinen asia tunnistettavaksi –, että teillä on nyt voimat
parantaa. Alatte tuntea, että nyt teillä on voimat nostaa Kundaliini. Näette, kuinka se jakautuu kaikkialle sisällänne. Sitten alatte
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tuntea, että teillä on voimat ilmaista itseänne, koska ajattelette, että olette oppineet Sahaja Yogan, ja nyt osaatte ydinasiat siitä ja
voitte puhua siitä. Teille kehittyy tällainen hienojakoinen ego. Ja neljäs hienojakoinen ego kehittyy, kun näette, kuinka toisen
ihmisen superego kehittyy. Se on kaikkein vaarallisin. Käy niin, että joillekin ihmisille kehittyy superegoa, koska heillä on ollut
aikaisemmin muita guruja, aikaisempia ongelmia ja aikaisempia uskonnollisia tapoja, ovat tehneet virheitä aikaisemmin ja
muuta sellaista. Heidän virheidensä takia superego kehittyy. Näette, että heille tapahtuu jotakin. Jos vaikka herra X tapaa Y:n, ja
huomaa, että tämän superego tulee häneen, negatiivisuuksia virtaa häneen. Niinpä hänen egonsa alkaa kehittyä tätä voimaa
vastaan hienojakoisesti. Hän kutsuu sitä positiiviseksi voimaksi, jota se epäilemättä onkin, mutta hän ylittää sen. Kun ego
kasvaa ja ylittyy sillä puolella, ja hän yrittää työntää pois toisen henkilön superegoa, hän keikahtaa nurin. Hän uskoo tekevänsä
oikein – ja hän tavallaan tekeekin –, mutta vain tiettyyn pisteeseen asti. Ja hänestä tulee kiivasluonteinen. Hän huomauttelee
toisille ja puhuu töykeästi. Tästä alkaa kaikkein hienojakoisin alue. Tiettyyn pisteeseen saakka näin voi tehdä, koska tässä
sanoisin, että Ganeshaa ja Jeesusta pitäisi käyttää arvioinnin mittareina. Kristus ei välittänyt siitä, vaikka Hänet ristiinnaulittiin.
Hän jopa pyysi anteeksiantoa ristiinnaulitsijoilleen. Mutta jos joku olisi vain koskenutkin Hänen Äitiinsä, Hän olisi käyttänyt
yhtätoista 'rudraansa' ja tappanut heidät. Siinä on se piste. Kun on kysymys Äidistänne, silloin tietysti egollanne ja
superegollanne on tarkoitus. Mutta jos tämän lisäksi se alkaa kohdistua jokaiseen sahaja-joogiin, silloin ette tiedä, missä
tasapainon pitäisi olla. Esimerkiksi jos sellaisille ihmisille sanoo jotakin, niin he samaistavat itsensä Äitiin ja ajattelevat: "Ei, ei,
hän sanoi niin minulle, ja silloin myös Äidille". Se ei pidä paikkaansa. Teidän on tiedettävä milloin kritiikki kohdistuu teihin ja
milloin Äitiinne. Ne ovat kaksi eri asiaa. Siksi sanoin, että arvioinnin mittari on Kristus. Kun Hänet ristiinnaulittiin, Hän hyväksyi
sen, vaikka oli yhtä Äitinsä kanssa. Silti Hän pystyi siihen. Kun teitä ristiinnaulitaan, ette ole Kristuksia, mutta jos joku sanoo
jotain pahaa Äidistänne, niin silloin tietysti. Yrittäkää ymmärtää itse, te tarkkailette nyt itseänne. Mitä tahansa sanonkin, te
tarkkailette itseänne, se on omaksi hyväksenne. Tällä tavalla te huomaatte aina henkilön, josta superego on saanut vallan.
Ensinnäkin, superegon hyökkäys on hyvin syvä ja hienojakoinen. Se tapahtuu äärimmäisen syvällä. Se tapahtuu teissä tavalla,
jota ette ymmärrä. Henkilö, joka uskoo olevansa hyvin positiivinen, ajattelee: "Tuossa ihmisessä on negatiivisuus". Mutta hän ei
tiedä, että hän on viemässä positiivisuuttaan negatiiviseen suuntaan. Kun ylittää tämän rajan, joutuu tälle puolelle. Kun on
ylittänyt tämän rajan, joutuu tälle puolelle. Kun tämän pisteen ylittää, muuttuu heti negatiiviseksi. Se on Sahasrara,
Brahmarandhra. Jos puskee yli Brahmarandhran, silloin joutuu rajan toiselle puolelle, silloin toimii toisten haluamalla tavalla.
Teidän on itse arvioitava itseänne ja kysyttävä: "Terve herra X, mitenkäs sinä käyttäydyt?" Teistä tulee välittömästi todistajia,
todistatte itseänne. Joillakin ihmisillä joskus ego painaa superegoa ja superego painaa egoa. Olen nähnyt. He eivät tiedä, ovatko
he egoistisia vai ovatko he alistettuja. He eivät todella tiedä, he eivät näe eroa. He huojuvat koko ajan puolelta toiselle. Siksi
sanon: "Baith jao" (hindiä: istu alas), teidän täytyy istua alas ja rauhoittua. Katsokaa itseänne: "Olenko rauhoittunut?" Tarkkailkaa
itseänne. Voitte myös tuntea voiman liikkuvan tältä puolelta tänne puolelle. Voitte tuntea voiman liikkuvan täältä tänne, se yrittää
tuoda teidät keskelle. Kun ego ja superego liikkuvat tällä tavalla, eli huojuvat toistensa päälle, silloin tapahtuu näin: yhtenä
hetkenä tunnette itsenne alakuloiseksi, turhautuneeksi ja itseenne kyllästyneeksi. "Typerää! Ylös siitä!" Toisena hetkenä käytte
toisten kimppuun. Komennatte toisia: "Ulos! Huonosti hoidettu! En pitänyt siitä miehestä, se mies tuli, ja sain hänestä
negatiivisuuksia, tapahtui sellaista ja tällaista." Heilutte kahden äärimmäisyyden välillä. Sellainen ei vie Sahaja Yogaan. Sahaja
Yoga – 'saha-ja' tarkoittaa, että olette todistajia. 'Saha-ja'. Sillä on kaksi merkitystä. Tavallisesti 'sahaja'-sanaa käytetään
merkityksessä yksinkertainen. 'Sahaj'. Käytätte sahaj-menetelmää, eli olette todistajia, tarkkailette. Katsokaa näitä puita, ne vain
todistavat, ne eivät puhu mitään, ne vain ovat. Se on olemista. Se on olemista tässä hetkessä. Olemmeko me sitä? Jokainen liike
koskettaa kaikkea. Silloin ei ole mitään organisatorisia ongelmia. Teillä on organisatorisia ongelmia siksi, että ette ole todistajia.
On olemassa kahden tyyppisiä ihmisiä. Yhdet sanovat: "Saan kärsiä liikaa", toiset sanovat: "Ei, en minä!" Sitten he myös vaihtavat
keskenään. Hei voivat vaihtaa asenteitaan keskenään, he voivat sekoittua. Pystytte tietämään, missä kohdassa pitää pysäyttää.
Teistä tulee todistajia, hiljaisia. Puhutte ensin minuutin ja olette sitten hiljaa. Minusta se on paras ja käytännöllisin tapa
kielellenne, eli olla hiljaa. Niin paljon kuin mahdollista voi olla hiljaa ja tarkkailla. Mutta jotkut ovat hiljaa ja hautovat mielessään,
sellainen on pahinta, mitä voi tehdä. Ei! Olkaa hiljaa ja tarkkailkaa! Ei mitään hautomista eikä suunnittelua toisten
loukkaamiseksi, ja yhtäkkiä suustanne tulee ulos lause, joka on niin saastainen, viiltävä, kauhea ja täynnä myrkkyä, että
ajattelette: "Mistä tällainen tuli? Voi Luoja!" Sellainen hiljaisuus on hyödytöntä. Sen pitäisi olla kuin joen virtaus. Joella on on oma
syvyytensä ja sen pinta virtaa, se on kuin yksi mieli. Sellainen hiljaisuus teillä pitäisi olla. Ei mitään pakotettua, vaan todistajan
hiljaisuus. Vaikka sellainen ihminen puhuu sisällään, hiljaisuus virtaa. Olette yhtä hiljaisuuden kanssa, se täyttää teidät koko
ajan. Voitte todistaa, että jokaisessa lehdessä, sen jokaisessa liikkeessä voi nähdä hiljaisuuden liikkuvan. Ne eivät edes puhu,
vaan ne ilmentävät. Samalla tavalla ette tekään puhu, te ilmennätte. Ihmiset ovat tietysti niitä korkeammalla, koska he osaavat
puhua, mutta jos puheesta tulee taakka, ongelma, viiltävä instrumentti, on parempi olla puhumatta. Toinen asia, joka



sahaja-joogien täytyy tietää, että silmät ovat tärkeitä Sahaja Yogalle. Kun Kundaliini nousee, silloin silmien pupillit laajenevat.
Olette nähneet, kuinka lapsien silmät laajenevat, ja he vain tuijottavat kaikkea, mitä tapahtuu. He vain tuijottavat täydellisessä
hiljaisuudessa. Silmien kautta tapahtuu hiljainen näkeminen. Siksi silmät ovat hyvin tärkeät. Teidän täytyy oppia kiinnittämään
katseenne sisälle päin, sydämiinne. Nöyrtykää sydämissänne. Kiinnittäkää katseenne sydämiinne. Sanon sen näin, mutta en
tiedä, osaatteko tehdä niin. En tiedä pystyttekö siihen, mutta jos pystytte, se on erittäin hyvä tapa hoitaa asioita. Jos katsoo
jokaista, tuijottaa kaikkia, vilkuilee sinne ja tänne, se on hyvin rasittavaa silmille, se on huono tapa. Yrittäkää pitää katseenne
alhaalla, maassa, Äiti Maassa, katsokaa ihmisiä kasvojen alapuolelle. Jos olette kehittyneet niin, että voitte katsoa kasvoja, hyvä,
mutta ette vielä ole. Parasta on katsoa jalkoja. Katseenne koskettaa silloin ihmisten karkeampaa tietoisuutta, jalkoja, joista
värähtelyjen tunne nousee ylöspäin ja Kundaliini nousee helpommin. Itse asiassa sellaiset, joiden Kundaliini nousee heikosti,
voisivat hieroa öljyä jalkoihinsa ja pestä ne, se olisi oikein hyvä. Siksi Kristus pesi opetuslastensa jalat. Jos sallitte, voisin tehdä
sen kaikille. Kaikki ihmisen karkeus on jaloissa; ja jos oivaltaneet koskettavat katseellaan toisten ihmisten jalkoja, suurin osa
karkeudesta häviää. Heidän kanssaan ei sitten ole niin paljon ongelmia. Siksi Kristus pesi opetuslapsiensa jalat. Peskää tekin
jalkanne ja pitäkää ne puhtaina, niin karkeudet lähtevät pois. Olen nyt selittänyt asioita lyhyesti, mutta jos haluatte vielä kysyä
jotain, kysykää, sillä mielestäni sahaja-joogit eivät nouse niin nopeasti kuin voisivat. Pystyn nostamaan ihmisten Kundaliinin
tänne ja tänne, mutta uudelleen nostaminen omassa karkeassa olemuksessanne on teidän omaa työtänne, joka teidän on itse
tehtävä. Marathin kielellä sanotaan: “Da adi karatza maga paiya” – Olen rakentanut teille katon, kupolin, ja nyt teidän on tuettava
kupolia. Olen tuonut teidät ylös kupoliin, mutta ette pysty rakentamaan sitä loppuun, koska olette joko turhautuneita itseenne –
mitä te saavutatte turhautumisella – tai sitten olette turhautuneita muihin. Olkaa hiljaisuudessa ja olkaa todistajia. Kuten Sai
Baba on sanonut: "Saburi", siitä syntyy kärsivällisyys.
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7th Day of Navaratri Celebrations, Kundalini and Kalki Shakti  28-09-1979 Tänään puhun teille englanniksi, koska niin halusitte.
Huomennakin joudumme ehkä käyttämään tätä vierasta kieltä. Tämän päivän aihe on Kundaliinin ja Kalkin välinen suhde. Sana
Kalki on itse asiassa lyhenne sanasta Nishkalank. Nishkalank tarkoittaa samaa kuin Minun nimeni, joka tarkoittaa Nirmalaa,
tahrattoman puhdasta. Tahrattoman puhdas on Nishkalanka, siinä ei ole minkäänlaisia tahroja. Tätä inkarnaatiota on kuvattu
monessa 'puranassa' – Hän tulee maan päälle ratsastaen valkoisella hevosella Sambhaalpur-nimisessä kylässä. On
mielenkiintoista, miten ihmiset ottavat kaiken niin kirjaimellisesti. Sana 'sambhaala' tarkoittaa: 'bhaala' on otsa, sambhaal'
tarkoittaa 'siinä vaiheessa'. Se tarkoittaa, että Kalki sijaitsee teidän 'bhaalassanne'. Bhaal on otsa. Ja täällä Hän tulee syntymään,
sitä sana 'sambhaalpur' todellisuudessa tarkoittaa. Sitä ennen Jeesus Kristus ja Hänen tuhoava inkarnaationsa, Mahavishnu,
jota kutsutaan Kalkiksi; ihmisille on annettu aikaa korjata itseään, jotta he pääsisivät Jumalan valtakuntaan, jota Raamatussa
kutsutaan 'viimeiseksi tuomioksi'. Silloin teidät kaikki tuomitaan täällä maan päällä. Sanotaan, että maailman väkimäärä on
suurimmillaan, koska käytännössä kaikki, jotka pyrkivät sisälle Jumalan valtakuntaan, syntyvät nykyaikana, ja tulevat syntymään
hyvin pian. Tämä aika on kaikkein tärkein, koska Sahaja Yoga on se 'viimeinen tuomio'. Tämä kuulostaa uskomattomalta, mutta
se on tosiasia ja totuus. Vaikka ymmärtäisittekin, että Äidin rakkaus tekee oivalluksenne saamisen teille helpoksi, ja koko
'viimeinen tuomio', joka näyttää hyvin kammottavalta kokemukselta, on tehty hyvin kauniiksi, lempeäksi ja hienovaraiseksi, eikä
se aiheuta teille harmia. Mutta sanon sen teille, että tämä on viimeinen tuomio, ja kaikki teidät tullaan tuomitsemaan Sahaja
Yogan kautta, että voitteko päästä Jumalan valtakuntaan vai ette. Sahaja Yogaan tulee ihmisiä, joiden huomio tai 'chitta' on
erilainen. Siellä saattaa olla ihmisiä, joilla on liikaa 'tamasi krutyaa', eli inertiaa, eli he ovat luonteeltaan laiskempia tai
verkkaisempia. Jos tämä menee heillä liiallisuuksiin, ihmiset alkavat juoda alkoholia tai harrastaa jotain, joka vie heidät pois
todellisuudesta ja turruttaa heitä sisältä päin. Vastakkainen ryhmä on, kuten tiedätte, oikean puoleiset ihmiset, joilla on liikaa
kunnianhimoa. He ovat äärimmäisen kunnianhimoisia, he haluavat saada koko maailman itselleen ja tulla itsenäisiksi ja omillaan
pärjääviksi, pahanlaatuisiksi ja syöpämäisiksi. He eivät halua pitää yllä suhdetta kaikkeuteen. Nyt Kali Yugan aikana näkee,
kuinka ihmiset ovat menneet äärimmäisyyksiin. Jotkut vajoavat alkoholismiin, tai sitä voi kutsua pakenemiseksi omasta
tietoisuudesta, omasta itsestä, totuudesta, kauneudesta. Toiset kieltävät kaiken, mikä on kaunista, ja ovat egoistisia. Meillä on
siis ihmisiä, joita hallitsee superego, jotka ovat hyvin ehdollistuneita, letargisia ja laiskoja ja täysin alkukantaisia. Toisella puolella
ovat ihmiset, jotka ovat erittäin kunnianhimoisia, he dominoivat ja tuhoavat toisiaan kunnianhimolla ja kilpailemisella. Näillä
kahdella äärimmäisellä luonteella varustettujen ihmisten on aika vaikeaa tulla Sahaja Yogaan, mutta keskellä olevat ihmiset
saadaan helposti Sahaja Yogaan. Lisäksi vähemmän monimutkaiset, vilpittömät ihmiset, jollaisia on kylissä, on erittäin helppo
saada Sahaja Yogaan, ja he omaksuvat sen ilman vaikeuksia. Kovan työni tuloksena kaupungissa olemme saaneet tänne vain
pari-, kolmesataa ihmistä. Mutta jos menen maaseudulle, paikalle saapuu koko kylä, noin viisi-, kuusituhatta ihmistä, ja kaikki
saavat oivalluksen aivan helposti. Täällä ihmisillä on olevinaan niin kova kiire, heillä on niin paljon muita kiinnostuksen kohteita.
Heidän mielestään muut asiat ovat paljon tärkeämpiä kuin Jumalan etsiminen ja ajan tuhlaaminen johonkin sellaiseen kuin
Jumalan etsiminen. Sellaisissa olosuhteissa Sahaja Yoga kasvattaa juurensa hyvin lempeästi kaikkien etsijöiden sydämiin. Se
toimii hyvin spontaanisti. Saatte oivalluksenne helposti, ilman ponnisteluja, ilmaiseksi, ilman minkäänlaisia rasittavia harjoitteita.
Mutta kun puhumme Kalkista, meidän on muistettava, että oivalluksen saamisen ja Jumalan valtakuntaan pääsemisen välissä
voimme kompastella paljonkin. Tätä kutsutaan nimellä ‘yoga bhrashta sthiti’. Ihmiset omaksuvat joogan, he tulevat joogaan ja
ovat silti entisten taipumustensa vietävissä. Esimerkiksi, egoistinen, rahanahne tai dominointiin taipuvainen mies voi muodostaa
ryhmän, jonka jäseniä hän dominoi ajatuksillaan, ja hän voi pudota alas, ja muutkin putoavat hänen mukanaan. Myös Sahaja
Yogassa. Tätä on tapahtunut Bombayssa hyvin usein, se on hyvin yleistä. Tätä kutsutaan nimellä ‘yogabhrashtata’, jolloin
ihminen tippuu pois joogastaan, hän tulee alas joogastaan, koska Sahaja Yoga antaa täyden vapauden joko pudota tai nousta.
Jos menee jonkun toisen gurun luo ja tekee jotain muunlaista joogaa, jossa tehdään puhdistamista, ja jossa ihmisiä harjoitetaan
ja pidetään kurissa lapsesta asti, näissä joogalajeissa guru pitää tavalla tai toisella huolen siitä, että oppilasta vahingoitetaan tai
satutetaan pahasti, eikä hän saa mitään yhteyttä muihin oppilaisiin; se on kuin leikkaus. Tällainen henkilö viedään ja heitetään
ulos. Mutta täällä annetaan täysi vapaus ymmärtää, että on pysyttävä yhteydessä, on pysyttävä mukana ryhmässä, on pysyttävä
mukana kokonaisuudessa eikä kulkea siellä täällä sellaisten ihmisten mukana, jotka yrittävät hallita kaikkia muita. Sahaja
Yogassa jokainen liikaa ylös pyrkivä joutuu alas, koska luonnossakaan mikään ei kasva rajojen yläpuolelle. Ihmisetkin ovat tietyn
pituisia, puut ovat tietyn korkuisia, kaikki on kontrollissa. Sahaja Yogassa ei pidä yrittää mahtailla eikä pidä yrittää muodostaa
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mitään omaa ryhmää minkään erityisen asian ympärille. Erityisesti Sahaja Yogassa on ihmisiä, jotka käskevät muita
koskettamaan jalkojaan. Yllättävää kyllä, poikkeuksetta, tällaiset ihmiset paljastuvat nopeasti ja tiedetään, että heidän pelinsä on
menetetty. Heidän chakransa ovat huonossa kunnossa, vaikka eivät tuntisikaan sitä aivan heti. He saattavat tuntea värähtelyjä,
mutta he vaipuvat yhä alemmas ja alemmas, kunnes ovat täysin lopussa. Tällainen ‘yoga bhrashta sthiti’ on pahinta, mitä
kenellekään voi sattua. Ensiksikin ihminen ei pääse joogan tilaan. Jos hän pääsee joogaan ja hyppää sieltä tällaiseen tilaan,
josta Shri Krishna on kertonut, niin silloin joutuu 'rakshasa yoniin' (syntyy uudelleen rakshasana). Sahaja Yogaan tulevien pitää
tietää, heidän täytyy sitoutua tähän kunnolla, muuten jää jäljelle tämä 'yoni'. Jos kuolee ilman joogaa, saattaa syntyä uudelleen,
ehkä, ja silloin tietysti… tämä elämä on hukkaan heitetty! Jos yrittää tällaisia temppuja Sahaja Yogaan tulon jälkeen ja yrittää
tehdä vaikutuksen muihin, että on suuri oivaltanut sielu, tai että on saavuttanut sitä ja tätä – kaikenlaista hölynpölyä, jota olette
harrastaneet ennen oivallusta – se on vakava rikkomus, ja teitä rangaistaan siitä. Tämä on Kalkin voima, joka hiljaisesti toimii
Sahaja Yogan taustalla. Esimerkiksi, eräs nainen tuli tapaamaan Minua ja aikoi julkaista Minusta jotain, ja eräs kamala tyyppi
maksoi hänelle siitä. Hän julkaisi sitten jotakin typerää, jota en ollut koskaan tehnyt. Kaikki olivat tuohduksissaan ja vihaisia ja
sanoivat: "Äiti, Sinun täytyy rangaista häntä, ja meidän pitää haastaa hänet oikeuteen herjauksesta", ja kaikkea. Sanoin: "En lähde
viemään tätä oikeuteen, teidän on parempi luopua tällaisista ajatuksista." Mutta kukaan ei kuunnellut Minua. Ja kävikin niin, että
tämä sanomalehti suljettiin kolmeksi ja puoleksi kuukaudeksi, ja se oli heille kova takaisku. Tietenkään tämä ei ollut Minun
aikaan saamaa Mataji Nirmala Devinä, vaan sen sai aikaan Kalki. Kalki tarkoittaa sitä, että yksitoista voimaa suojelee Sahaja
Yogan kauneutta. Jokainen, joka yrittää temppuilla Sahaja Yogan kanssa, saa todella tuntea sen nahoissaan. Tänään kerron
teille siitä, miten vaarallista on leikitellä Jumaluuden kanssa. Tähän asti heitä ei ole kunnioitettu. Ihmiset ovat vainonneet
sellaisia kuin Kristus ja suuret pyhimykset. Koko ajan ihmiset ovat vainonneet, ja olen varoittanut käytännössä jokaisessa
puheessani, että älkää yrittäkö sitä enää, koska Kalkin tuleminen on jo käynnistynyt! Ja älkää yrittäkö vahingoittaa ketään pyhää
ja hyvää henkilöä! Olkaa varovaisia, koska Kalki toimii jo! Kun tämä voima kerran tulee yllenne, ette tiedä minne piiloutua! En
kerro tätä vain sahaja-joogeille, vaan koko maailmalle: Varokaa! Älkää yrittäkö vahingoittaa toisia. Älkää yrittäkö hyötyä toisten
kustannuksella, älkääkä mahtailko vallallanne! Kun tämä tuho alkaa vaikuttaa elämäänne, ette tiedä, miten se pysäytetään!
Kerran menin käymään – olen varmaan kertonut tämän aiemminkin –, menin Andhra Pradeshiin, ja siellä sanoin ihmisille:
"Teidän ei pitäisi enää kasvattaa 'tambakua', tupakkaa." Ja he suuttuivat Minulle siitä, koska ajattelivat, että se on heidän
elinkeinonsa. He löivät sillä rahoiksi ja harjoittivat kaikenlaista ja saivat paljon rahaa ja tekivät kaikenlaista syntiä ('paapas').
Sanoin: "Ette ole tulleet tähän maailmaan tekemään lisää syntiä ja lisäämään karmaa itsellenne, vaan puhdistautumaan
synneistä, ‘papaksh talana’. Ette ole täällä lisäämässä syntejänne, vaan puhdistautumaan niistä. Tämä on puhdistautumisen
aikaa, siksi olen täällä Nirmalana, puhdistamassa, kun te taas vain kartutatte syntejänne. Mitä te hyödytte siitä, että kasvatatte
tätä hirveää tupakkaa?" Mutta he eivät kuunnelleet Minua. Ja sitten… se on nauhalla kolmessa puheessani, Minulle kerrottiin –
sanoin: "Varokaa! Meressä oleva Kalki kohdistaa vihansa teihin. Se tulee yllenne!" Tiedätte, mitä sitten tapahtui Andhrassa.
Samoin tapahtui Morvissa, Minäpä kerron. Viime vuonna Morvista tuli Minua tapaamaan muutama ihminen, hyvin tärkeitä
henkilöitä. He kaikki uskoivat erääseen hirveään 'pyhimykseen', joka oli todella kamala, ja joka oli tuhonnut perheitä toisensa
jälkeen. Kysyin: "Miksi uskotte tällaiseen mieheen, joka vie huomiotanne materialistisiin asioihin? Miksi uskotte häneen?" Morvin
jokaisessa kodissa oli kuva tästä kauheasta 'pyhimyksestä'. Kun sanoin heille näin, he eivät kuunnelleet Minua, he luulivat, että
varoittelin heitä vain siksi, koska olin kateellinen tälle miehelle. Ja tiedätte miten Morville on käynyt. Se on tosiasia! Kaikki tämä
on sanottu muiden ihmisten läsnäollessa, ja he ovat kirjanneet ylös, mitä on tapahtunut ja missä ja mitä Mataji on sanonut.
Ennen tätä, kerran Delhissä, tapasin ihmisiä Vrindavanista, jotka kertoivat Minulle olevansa 'pandoja' (pappeja), ja sanoin heille:
"Lopettakaa tuollaiset ammatit, mitä kamalia ihmisiä te olette! Minkä takia ansaitsette rahaa Jumalan nimissä? Kaikki tällaiset
'panditit' ja 'pandat' ja muut papit ovat yhteiskunnan parasiitteja. Lopettakaa tällainen työ, tai Ganges-joki, josta olette saaneet
elantonne, tulee joku päivä tuhoamaan teidät lopullisesti." Ja kun Yamuna- ja Ganges-joet sitten alkoivat tulvia, olin silloin
Lontoossa ja näin TV:stä, kuinka kaikki nämä pandat pakenivat kimpsuineen ja kampsuineen. Tietysti jos olette tekemisissä
tällaisten ihmisten kanssa, jos elätte heidän kanssaan, kärsitte itsekin. Viattomat saavat kärsiä. Miksi tällaisista ihmisistä pitäisi
vaikuttua? Siitä te joudutte maksamaan! Kun vaikututte, te vaarannatte itsenne. "Eihän se nyt haittaa, kun menemme sinne, niin
pitäähän meidän maksaa tälle miehellekin jotakin, hän on 'panda', esi-isiemme vuoksi, siinä hän istuu kerjäämässä, kerjää
Gangesin rannalla." Kuvitelkaa: Rakkauden ja ilon antaja virtaa edessänne, ja nämä ihmiset istuvat selkä jokeen päin ja pyytävät
teiltä rahaa. Miten typeriä, tyhmiä ja kelvottomia ihmisiä he ovatkaan! Ja te maksatte heille ja luulette sitten tehneenne suuren
'punyan' (hyvän työn) antamalla rahaa heille! Tällaista elämää olemme viettäneet, vaarantaen sen ymmärtämättä, mikä on totuus
ja mikä ei ole totuus. Toisaalta meillä on täysin sokea usko tällaisiin asioihin, joita tapahtuu tässä maassa ja kaikkialla
maailmassa, mutta erityisen paljon juuri tässä maassa. Olemme vilpittömiä, viattomia ihmisiä, joissa on sisällä paljon 'bhaviktaa'



(luottamusta). Se on totta, mutta se ei tarkoita, että meidän pitäisi olla tyhmiä ja typeriä. Esimerkiksi muutama päivä sitten
Awargaonissa pidetyssä kokouksessa sanoin, että Vithalan temppelissä olevia ihmisiä, joita kutsutaan 'bhadaweiiksi', pitäisi
rangaista siitä, miten huonosti he kohtelevat pyhimyksiä, jotka kulkevat sinne jalkaisin päiväkausia, ja jotain pitää tehdä heille.
Kaikki olivat hieman närkästyneitä, kun sanoin näin, koska näille ihmisparoille nämä 'bhadawat', jotka ovat rakshasojen
inkarnaatioita, ovat jotakin suurta. He rikkovat päät ihmisiltä, jotka kävelevät sinne tuhansia kilometrejä, he rikkovat heidän
päänsä kuin kookospähkinän, ja kaikki kärsivät pääkivuista. Tällaista julmuutta he kohdistavat viattomiin ihmisiin, ja pitäisikö
Minun tukea heitä, kun edustan totuutta, uskontoa ja myötätuntoa? Kun sanoin näin, jotkin henkilöt, joilla oli omia intressejä ja
olivat varmaan sukulaisia näille 'bhadawoille' tai jotain, suuttuivat Minulle. Mutta Luojan kiitos, kolmen kuukauden kuluttua, intian
hallitus otti asian hoitaakseen. On niin tavallista, että vaikka näemme omin silmin mitä tapahtuu, niin silti jatkamme samaan
malliin temppeleissä, jopa Jumalan nimissä, ja teemme koko ajan lisää syntiä! Lisäämme vain syntiemme taakkaa, ja sen sijaan,
että puhdistaisimme itseämme ja ymmärtäisimme sen kehittyneillä aivoillamme, me vain lisäämme sitä. Tällaisia ihmisiä kutsun
'tamaseiksi' (tietämättömät), jotka eivät käytä aivojaan, he ovat 'mulabuddheja'. He vain seuraavat jotakin ihmistä, jolla on jokin
hypnoottinen vaikutus, tai jotakin karismaattista liikettä, jollaisia on paljon lännessä, ja nämä karismaattiset ihmiset perivät
tuhansien rupioiden maksuja heiltä! Tuhansia rupioita! Ja ihmiset saavat itselleen epilepsian, kuolion, tai sitten hulluuden,
mielisairauden ja kaikkea muuta. Mutta ihmiset juoksevat hullun lailla tällaisten virtausten perässä, mikä vain nopeuttaa heidän
tuhotumistaan, kasvattaa heidän tekemiensä syntien kasaa sen sijaan, että käyttäisivät hieman aikaa synneistä puhdistumiseen.
Tämä aika, jota elämme, on todella arvokasta aikaa, ja on oltava valpas ja varuillaan itsensä suhteen! Tässä ei voi luottaa
kenenkään toisen ihmisen apuun, vaan on pyrittävä yhdistämään oma itsensä Jumalan valtakuntaan ja saamaan itselleen
korkein paikka Kaikkivaltiaan Jumalan sydämessä. Sillä Kalkin saapuessa Hän teurastaa armotta kaikki tällaiset ihmiset! Hän on
täysin vailla myötätuntoa! Hänessä on yksitoista 'rudraa', eli Hänellä on yksitoista äärimmäisen vahvaa tuhon voimaa sisällään,
ja kun näen tämän kaiken, koska voin nähdä kaiken sen, hätä kasvaa sisälläni, ja sanon teille: olkaa varuillanne! Älkää pelleilkö
tämän asian kanssa! Älkää ottako asiaa kevyesti, älkääkä menkö joutavien ihmisten mukaan! Pysykää oikealla tiellä! Muutoin se
päivä on lähellä, jolloin Kalki saapuu! Erään tyyppiset ihmiset luulevat olevansa äärimmäisen älykkäitä. He ovat kieltäneet
Jumalan. He sanovat: "Missä Jumala on? Ei Jumalaa ole olemassa. Emme usko Jumalaan. Se on humpuukia, tiede on kaikki
kaikessa." Mitä tiede on tehnyt tähän mennessä? Katsotaanpas! Mitä tiede on tehnyt meidän hyväksemme? Tiede ei ole tähän
mennessä tehnyt mitään, se on tehnyt vain elotonta työtä! Se on tehnyt ihmisistä vain egoistisia. Koko läntinen maailma on
egoistinen, he etsivät kaikki mahdolliset tavat tehdä syntiä. Miten tehdä kaikkein pahimmat synnit, siihen etsitään tapoja, ja
Intiassa on tiettyjä guruja, jotka antavat lisätietoa: kuinka tehdä vieläkin pahempia syntejä. Niinpä he pääsevätkin parilla
juoksuloikalla helvettiin. Se, mikä on väärin, on väärin, tapahtuipa se sitten tänään, huomenna, eilen tai tuhansia vuosia sitten.
Kaikki, mikä on väärin dharmaanne ja kehittymistänne kohtaan, on väärin! Uusi fraasi kuuluu: "Mitä väärää tässä on, mitä väärää
tuossa on?" Siihen kysymykseen voi vastata vain Kalki! Minä vain kerron teille, että se on väärin, se on äärimmäisen väärin, se on
väärin ylösnousemustanne kohtaan ja olemustanne kohtaan, eikä teillä sitten ole enää aikaa katua ja kysyä: "Mitä väärää siinä
on? ", teiltä isketään pää poikki. Selainen on Kalkin inkarnaatio. Sanotaan, että Hän saapuu valkealla hevosella ratsastaen. Tulee
tapahtumaan valtavia asioita! Jokainen ihminen tullaan erottelemaan, eikä kukaan pysty sitten väittämään muuta! Näettekö?
Kaikesta on ilmoitettu. Kaikki on julkaistu. Jopa tätä mikrofonia, jonka tiede on kehittänyt, voidaan käyttää Sahaja Yogan
levittämiseen, sillä jos laitan sen chakrojeni päälle, te saatte värähtelyjä ja saatte oivalluksenne. Kaikki tiede on Sahaja Yogan
palveluksessa. Kuten joku aika sitten luokseni tuli TV-ihmisiä, jotka sanoivat: "Äiti, haluamme Teidät TV-lähetykseen." Sanoin:
"Olkaa varovaisia ennen kuin teette sen. En halua julkisuutta, mutta sen minkä teette, tehkää se kunnolla." TV:n kautta voimme
levittää Sahaja Yogaa. Jos olen TV-ruudussa, voin pyytää ihmisiä laittamaan kätensä Minua kohden, ja tuhannet voivat saada
oivalluksen vain TV:tä katsomalla. Se on tosiasia, että se välittyy Minun olemuksestani! Miksi siitä pitäisi suuttua? Miksi ette
testaisi sitä? Miksi pitää loukkaantua? Miksi egonne loukkaantuu siitä, että Minä olen tällainen? Jos olette erilaisia, se ei loukkaa
Minua ollenkaan! Jos vaikka osaatte organisoida erilaisia asioita, ei se tunnu Minusta pahalta. Miksi loukkaantuisitte siitä, että
joku on Jumalallinen Persoona? Miksi loukkaannuitte siitä, että Kristus oli Jumalallinen Persoona? Miksi murhasitte Hänet?
Miksi tapoitte Hänet? Miksi vainositte kaikkia pyhiä ihmisiä? Olitte hyvin viisaita ja kilttejä, eikö niin? Olette olleet hyvin
ystävällisiä ja kilttejä ja juosseet kaikenlaisten väärien, kelvottomien ja harhaan johtavien ihmisten perässä. Nyt heitä on paljon
sellaisia, jotka ovat tulleet johtamaan teitä harhaan. He ottavat teiltä maksua siitä, että johtavat harhaan! He ottavat maksua
siitä, että tarjoavat teille syntejä. He varaavat teille mukavan matkan helvettiin ja ovat varanneet paikat itselleenkin. Kun puhun
heistä, ihmiset ovat hyvin loukkaantuneita, että miksi Mataji puhuu näitä guruja vastaan? Eivät he ole guruja, he ovat rakshasoja!
Kerran Kristus nousi ja sanoi: "Nämä paholaiset ja paholaisen lapset joutuvat helvettiin!" Silloin ihmiset ahdistelivat Häntä ja
sanoivat: "Miksi puhut sellaista heitä vastaan? Eiväthän he sano mitään toisiaan vastaan." Kristus sanoi: "Ei saatana omiaan



vastaan puhu." He ovat hyvin ystävällisiä toisilleen. Heidän välillään ei ole mitään ongelmia. He ovat kilttejä toisilleen, mutta
kaikki oppilaat jaotellaan: "Sinä otat näin monta ja minä otan näin monta, ja menemme kaikki suoraan helvettiin." Kaikki on
tehokkaasti organisoitua, että ensin menee yksi juna, sitten lähtee toinen ja sitten kolmas. Toinen piirre tällaisesta meissä
esiintyvästä kunnianhimosta ja eräänlaisesta egoismista ja rahanahneudesta on se, että hääräämme koko ajan rahan kanssa.
Kutsun sitä nimellä 'bhrama', harha. Teillä on suuri harha siinä, että juoksette rahan perässä. Toinen harha on siinä, että
juoksette 'preetatmojen' (bhuuttien) ja kuolleiden ruumiiden perässä. Te juoksette näiden kahden harhan perässä. Mitä te saatte
rahasta itsellenne? Menkää katsomaan jotakin hyvin rikasta miestä. Menkääpä katsomaan – onko hän onnellinen? Miten
analysoisitte hänen elämäänsä? Menkää katsomaan niin kutsuttuja menestyneitä ihmisiä, mitä menestystä heillä on? Kuka
kunnioittaa heitä? Kun he kääntävät selkänsä, ihmiset sanovat: "Luoja paratkoon kenet kohtasin. Minun on pakko mennä
pesemään kasvoni!" Oletko myönteisyyttä edistävä? Jos joku näkee sinut, lähteekö sinusta mitään hyvää, tapahtuuko jotain
'shubhaa' (myönteistä) tälle henkilölle? Oletko ‘kalyanamay’ (täynnä hyväntahtoisuutta)? Oletko ‘mangalmay’ (täynnä
suotuisuutta)? Arvioi itse millainen persoona olet; tämä arviointi voi tapahtua täällä Sahaja Yogassa. Meillä oli eräs potilas, joka
tuli Sahaja Yogaan, ja hän kertoi Minulle: Äiti, olen nuori poika, mutta en tiedä mitä minulle on tapahtunut, että olen muuttunut
epäsuotuisaksi." Kysyin: "Mistä tiedät sen?" Hän vastasi: "Minne tahansa menenkin, puolisot alkavat riidellä, jotakin tapahtuu
lapsille, he alkavat itkeä, huutaa ja kirkua. Nyt kaikki vihaavat minua ja sanovat, että minussa on jotain vialla." Sain selville, mikä
hänessä oli vikana – hän tuli kuntoon. Nyt hän säteilee kauniita värähtelyjä. Teistä saattaa lähteä hyvin negatiivisia värähtelyjä,
saatatte tehdä syntiä tietämättänne ja sanotte: "Oi Äiti, tunnen hyvin värähtelyjä, voin oikein hyvin." Sellaiset ihmiset pettävät aina
sekä itseään, että muita, he ovat erittäin hyviä siinä. "Voi, ei minussa ole mitään vikaa, olen ensiluokkaisessa kunnossa,
värähtelyni ovat parhaat mahdolliset. Voin oikein hyvin." Tekonne tulevat näyttämään, mitä olette. Mitä hyvää olette tehneet
muiden hyväksi? Äskettäin meille sattui tällainen valitettava tapaus. Ja huomasin, että kaikilla, joita tämä herra oli koskenut, oli
vasen Swadishthan huonossa kunnossa. Todella huonossa! Ja kun kerroin ihmisille, että oli väärin antaa tälle miehelle niin
paljon arvoa, he olivat kaikki kiinni kurkussani. Minua tuli tapaamaan eräs lääkäri, joka on sahaja-joogi. Hänen kahdeksanvuotias
poikansa tuli luokseni, oikein kunnollinen poika ja oivaltanut, mutta hänen Swadishthanansa oli hyvin huonona. Kysyinkin
häneltä: "Käykö tämä mies teidän luonanne?" Poika vastasi: "Kyllä Äiti, hän käy hyvin usein." Varoituksistani huolimatta mies kävi
heidän kotonaan, ja he seurustelivat hänen kanssaan. Sen sijaan, että olisivat sanoneet: "Mene Äidin luokse ja anna puhdistaa
itsesi!" He olivat tämän miehen lumoissa ja hypnoosissa. Kysyin lääkäriltä: "Käykö tämä mies kotonanne?" "Kyllä", hän vastasi.
Sanoin: "Hyvä on. Menkää ja koputtakaa häntä kengällä, niin kuin teemme sitä Sahaja Yogassa." Ja poika tuli kuntoon.
Haluatteko pilata perheenne, lapsenne, kaikki, koska pidätte kiinni jostakin hypnotisoivasta miehestä? Ajatelkaa nyt edes heidän
parastaan! Tällaisia on monia, mutta Sahaja Yogassa on helppoa eristäytyä, mutta Lontoossakin tiedän, missä kukakin kulkee ja
mitä tekee. Kirjoitan heille ja sanon: "Älkää tehkö niin! Älkää tehkö sellaista, lopettakaa heti!" Teidän on välittömästi
ymmärrettävä, että Äitimme kyllä tietää nämä asiat. Hän tietää, ja jos Hän on sanonut sen meille, niin siten pitää toimia. Ei pidä
väittää vastaan! Saitteko värähtelynne väittelemällä? Mutta Sahaja Yogassakin ihmiset vielä kompastelevat, ja se on kaikkein
pahin asia, koska 'yogabhrasthat' (joogan tieltä pudonneet) ovat pahiten tuomitut. Minne he menevät? Minun on varoitettava
kaikkia täällä olevia sahaja-joogeja, koska Sahaja Yoga on viimeinen tuomio! Ei vain siitä, että teidät arvioidaan, että pääsettekö
Jumalan valtakuntaan, tuleeko teistä Jumalan kansalaisia – se pitää paikkansa. Mutta sen lisäksi myös, että kykenettekö
olemaan siellä, oletteko täydellisen antautuneita ja ymmärrättekö jumalalliset lait. Vaikka asuisittekin Intiassa ja olisitte Intian
kansalainen, mutta jos teette virheitä ja rikotte lakia, teitä rangaistaan. Vielä silloinkin! Vaikka tulisittekin Jumalan kansalaisiksi,
teidän on oltava varuillanne! Toinen asia, josta haluaisin kertoa, on Kalkin tuhoavat voimat. Tämänkertainen puheeni teille on
hyvin terävä, koska inkarnaatio, josta pyysitte Minua puhumaan, on hyvin terävä, kaikkein terävin heistä. Meillä on esimerkiksi
Krishnan inkarnaatio, kun Hänellä oli Hanana Shakti (tappamisen voima). Hän tappoi Kamsan, Hän tappoi monia rakshasoja,
kuten tiedätte, myös lapsena Hän tappoi Putanan ja monia muita. Mutta Hänessä oli myös 'leelaa' (leikkisyyttä). Hänessä oli
rakkautta ja Hän antoi ihmisille myönnytyksiä, Hän myös antoi anteeksi ihmisille. Mutta Kristus, joka on anteeksiannon
ruumiillistuma, Kristuksen anteeksiantavuus ei ole niin tärkeää kuin Hänen sisällään oleva ravitseva voima. Jos Hän suuttuu,
koko anteeksianto voi kaatua päällemme kuin suuri katastrofi, jos emme ymärrä arvostaa Hänen anteeksiantoaan. Hän on
sanonut hyvin selvästi: "Kaikki Minua vastaan sanottu voidaan suvaita, mutta yhtäkään sanaa Pyhää Henkeä vastaan ei suvaita."
Hän sanoi sen hyvin selvästi! Ja nyt teidän on ymmärrettävä, että Pyhä Henki on Adi Shakti. On ymmärrettävä, että tämän
inkarnaation tulo on lähellä. Krishnan Hanana Shakti -voimat luovutetaan Hänelle. Brahmadevan Hanana Shakti -voimat
luovutetaan Hänelle. Shivan Hanana Shakti -voimat, joista osa on Tandava (hajottamisen tanssi), luovutetaan Hänelle. Sitten
myös Bhairavan shakti – tiedätte, mitä Bhairava kantaa tappamisen symbolina, eli suurta miekan kaltaista esinettä –, ja myös
Ganeshan 'parusha' (kirves), ja myös Hanumanan kaikki 'navasidhit', jotka muuttuvat tuhoaviksi, ne kaikki luovutetaan Hänelle.



Buddhan anteeksiantavuus ja Mahaviran 'ahimsa' (väkivallattomuus) kääntyvät ylösalaisin. Kaikki yksitoista voimaa laskeutuvat
yllemme, kun olemme saaneet Sahaja Yogan päätökseen, kun meidät on lopullisesti jaoteltu, ja Hän suorittaa viimeisen
surmatyön. Toivon, että tapahtuisi vain surmaaminen. Se ei ole mikään tavallinen 'hanana', jota myös Devi on tehnyt. Sillä Devi
on tappanut kaikki rakshasat jo tuhansia vuosia sitten, mutta ne ovat tulleet takaisin valtaan, kaikki nämä rakshasat. Ongelma on
täysin erilainen tällä hetkellä, mikä teidän pitäisi yrittää ymmärtää. Entisaikoina, Krishnan aikakaudella, Hän sanoi: "Yada yada hi
dharmasya, glanir bhawati bharata. Vinashaya cha dushkruthaam panitra na echa saguna." Teidän pitää ymmärtää nämä kaksi
sanaa. 'Dushkruthaamin' tuhoaminen tarkoittaa julmien tai negatiivisten voimien tuhoamista ja pyhimysten pelastamista.
"Sambhavami yuge yuge" – "Tulen yhä uudestaan ja uudestaan". Mutta Kali Yugan ongelma on siinä, että ei ole selkeästi
'sadhuja' (pyhimyksiä) ja rakshasoja. Hyvin moni rakshasa on mennyt sisälle aivoihinne. Pidätte monien sellaisten puolia, jotka
tekevät väärin, jotka tekevät kaikenlaista väärää politiikan, uskonnon, edistyksen, koulutuksen ja kaiken muun nimissä. Kun
alatte pitää heidän puoliaan, he ovat aivoissanne, sisällä teissä. Ja kun he ovat sisällänne, miten saadaan tuhottua
'dushkruthaam' (julmuus, negatiivisuus)? He ovat sisällänne! Saatatte olla hyviä ihmisiä, teidät saatetaan tuhota, koska he ovat
päänne sisällä. Ei siis ole mitään selkeää ja yksinkertaista sääntöä siitä, kuka on oikeasti negatiivinen ja kuka oikeasti
positiivinen. Vain Sahaja Yoga puhdistaa teidät ja tekee teistä täysin positiivisia, täydellisen hyviä ja hurskaita ihmisiä. Tämä on
ainoa keino, koska silloin, kun teidän oma 'ankura' (versominen) antaa teille oivalluksenne, se saa aikaan sen, että tunnette
Itsenne, ja tämän Itsen kautta tiedätte olevanne oma Itsenne, eikä mitään harhaa. Alatte nauttia siitä Itsestä. Kun alatte nauttia
siitä, luovutte kaikesta sellaisesta, mikä saa teidät hyväksymään väärän ja tekemään teistä pahasti hämmentyneen persoonan.
Kaikki sekasorto voi hälventyä! On ensiarvoisen tärkeää, että omaksumme Sahaja Yogan mitä suurimmalla omistautumisella, ja
vapautamme itsemme kaikista vääristä teoista ja myös kaikki tuntemamme ihmiset, ja se on ainoa asia, jonka voimme antaa
ystävillemme, tuttavillemme ja koko ympäröivälle maailmalle. Ihmiset kutsuvat toisiaan päivälliselle, drinkeille ja muille. Mitä
annatte heille? Ette mitään! Syntymäpäivänä annetaan lahjoja, kukitetaan ihmisiä toivotetaan onnea ja kaikkea sellaista. Kun
Lontoossa vietetään joulua, kortteja kerääntyy sellaiset kasat, että yhtäkään kirjettä ei voi lähettää kymmeneen päivään ennen
joulua. Ja missä on Kristus? Kristuksen syntymäpäivänä ihmiset juovat shampanjaa. Kuinka typeriä ihmisiä! Myös kun joku
kuolee, he juovat shampanjaa. Shampanja on nyt heidän uskontonsa ja viski heidän Kundaliininsa. He eivät ymmärrä, mikä
Jumala on. Miten he voisivat, kun ovat muokanneet Jumalan oman vääryyden konseptinsa mukaiseksi. Äitinä Minun on
varoitettava teitä: olkaa varuillanne! Älkää leikitelkö oman Itsenne kanssa! Älkää vaipuko alas, vaan nouskaa, nouskaa, nouskaa!
Olen täällä apunanne. Teen täällä työtä hyväksenne päivin öin, että tietäisitte, että teen kovasti työtä puolestanne. En säästä
mitään keinoja auttaakseni ja tehdäkseni kaiken mahdollisen, jotta pystyisitte läpäisemään viimeisen tuomion testin. Mutta
teidän on tehtävä yhteisyötä kanssani, ja mentävä täyttä päätä ja omistettava suurin osa aikaanne Sahaja Yogalle ja imettävä
itseenne kaikki, mikä on suurta ja jaloa. Kalki on aiheena hyvin laaja, ja jos katsotte Kalki Puranaa, se on todella paksu kirja, jossa
on tietysti myös paljon roskaa mukana. Kun ihmiset kysyvät, milloin se aika koittaa, me sanomme, että tämä on elävä prosessi.
Kun työ on saatu päätökseen, kun näemme, että enää ei ole mahdollista saada lisää ihmisiä tässä elämässä, Kalki saapuu.
Katsotaan, kuinka monta mahtuu sisään, mutta siinäkin on rajansa. Niinpä pyydänkin teitä ottamaan yhteyttä ystäviinne,
sukulaisiinne, naapureihinne, kaikkiin. Huomenna on viimeinen Navaratri-tilaisuuteni täällä, jolloin Äitinne järjestää pienen juhlan.
Minulle on kaikkein suurinta juhlaa täällä Bombayssa se, kun näen enemmän oivaltaneita ihmisiä, jotka suhtautuvat vakavasti
Sahaja Yogaan. Ja että he Sahaja Yogaan tulemisen jälkeen eivät harrastaisi puhumista toisten selän takana tai pikkumaisuutta
ja toisilleen suuttumista, vaan että he olisivat järkeviä ja viisaita. On todella yllättävää, että ne, joiden pitäisi olla kansakunnan
kermaa ja kaikkein sivistyneimpiä, ovatkin niin pikkumaisia ja kelvottomia. Minun on kerrottava näistä asioista, koska näen
välittömän hätätilan lähestyvän edessäni. Ja rukoilen, että se ei alkaisi Bombaysta. Bombay tulvi yli äyräittensä, jos muistatte
päivän, jolloin Rajesh Shah soitti Minulle ja sanoi: "Äiti, entä sade, entä sade, entä sade?" En vastannut ennen kuin hän sanoi:
"Äiti, tiedän, että olette vihainen Bombayn ihmisille, mutta antakaa heille vielä kerran anteeksi!" Ja sinä yönä alkoi sitten sataa
kaatamalla. Kun seuraava suurtuho tulee, pitäkää varanne! Minun on sanottava kaikille Bombayn ihmisille, että joka kerta, kun
tulen tänne, täällä ovat sahaja-joogit keksineet jotain älytöntä, kuten lähteneet jossain jonkun tyypin mukaan ja joutuneet
hukkateille. Ja toinen asia on se, että Bombayn ihmiset ovat edelleen täysin tietämättömiä siitä, mikä heitä on kohtaamassa.
Täysin tietämättömiä, miten heidät on luotu amebasta tälle tasolle, mitä Jumala on tehnyt heidän hyväkseen, ja mitä heidän
pitää tehdä Jumalalle. Tämä on hyvin surullista, todella surullista koko maalle, koska ihmiset pyrkivät seuraamaan Bombayn
esimerkkiä. Niin moni ihminen haluaisi mieluummin seurata jotain näyttelijää tai näyttelijätärtä, kuin seurata Jumalaa. Tämä on
pinnallisen luonteemme ongelma. Minun on sanottava, että huomenna meillä on todella hyvä ohjelma, ja on myös julkaistu uusi
kirja, "The Advent", jonka on kirjoittanut Grégoire de Kalbermatten, paronin poika ja sveitsiläinen nuorimies, ja kun hän tuli
luokseni, näin heti, että hän oli etsijä, vaikka olikin hankala tapaus, hän oli kuin joku skitsofreenikko. Hän oli todella vaikea



tapaus, mutta näin hänen sisällään suuren etsijän, ja Minun piti työstää häntä kovasti vuoden ajan, että hänet saatiin
normaaliksi. Mutta jos sisällänne ei ole edes etsimistä, ja kun joudutte harhaan, miten teille käy? En tiedä. Olkaa siis varuillanne,
todella varuillanne! Tänään on varoituksen päivä teille, koska pyysitte Minua puhuman Kalkista. Hän sijaitsee otsassamme. Kun
Kalki ei toimi kunnolla – Kalkin chakra ei toimi kunnolla – koko 'murdha' (aivot) sen yläpuolella joutuu epäkuntoon. Kundaliinia
herätettäessä huomaamme, että 'murdha' on täysin epäkunnossa, eikä se nouse. Koko pää muodostuu esteeksi. Sellaiset
ihmiset eivät päästä Kundaliinia nousemaan Hamsa-chakraa ylemmäksi. He saattavat korkeintaan yrittää päästä Agnyan
korkeudelle, mutta Kundaliini putoaa alas. Kuten sanoin, voi yksi syy tietysti olla sekin, jos painatte otsanne maahan väärien
gurujen edessä, silloinkin saatte kärsiä. Liiallinen ajattelu aiheuttaa myös ongelmia oikealla puolella, ja yksi Kalkin
ominaisuuksista vahingoittuu, ja tälle puolelle kehittyy epätasapaino. Jos koko otsa on täynnä kuhmuja, silloin on tiedettävä, että
Kalki-chakra on epäkunnossa. Jos Kalki-chakra on epäkunnossa, ihminen on joutumassa johonkin tosi tuhoisaan
onnettomuuteen, se on merkki siitä, että ihminen on joutumassa sellaiseen. Kun Kalki-chakra on epäkunnossa, kaikkia sormia
alkaa kuumottaa. Käsissä ja kämmenessä, joskus myös kehossa tuntuu kamalaa kuumuutta. Jos ihmisen Kalki-chakra oireilee,
se tarkoittaa, että hän saattaa olla sairastumassa vaikeaan sairauteen, kuten syöpään, ehkä spitaaliin. Ehkä hän saa jonkin
sellaisen taudin tai ehkä hän syöksyy johonkin onnettomuuteen. Kalki-chakra tulee pitää kunnossa ja tasapainossa.
Kalki-chakrassa on yksitoista ala-chakraa. Yrittäkää pitää niistä edes joitakin hengissä, jotta muut voidaan pelastaa. Mutta jos
kaikki chakrat ovat pilalla, silloin teille on vaikeaa antaa oivallusta. Mitä pitää tehdä, että Kalki pysyy kunnossa? Jotta Kalki
pysyisi kunnossa, täytyy olla syvä kunnioitus Jumalaa kohtaan. Jos ei ole kunnioitusta Jumalaa kohtaan, jos ei pelkää Jumalaa,
jos ei pelkää, että jos tekee väärin, Hän on siellä raivoissaan, ja että Hän on raivoisa Jumala, ja että Hän myrkyttää meidät, jos
yritämme tehdä jotakin väärää, jos emme pelkää sellaista. Ei siksi, että se pitäisi piilottaa Minulta ja kaikilta muilta, vaan teidän
pitää itse tietää, että teette väärin. Jos teette jotakin väärää ja sisimmällä sydämissänne tiedätte: "Olen tekemässä jotakin
väärää", älkää tehkö sitä! Muuten teidän Kalkinne lakkaa toimimasta. Kun teillä on kunnioitus Jumalaa kohtaan, ja te tiedätte,
että Jumala on Kaikkivaltias, Kaikkivoipa, Hänellä on voima nostaa meidät tälle korkeamman olennon tasolle, ja Hänellä on
myös voima antaa meille kaikki siunauksensa. Hän on kaikkein myötätuntoisin Jumala, tai voidaan sanoa: kaikkein
myötätuntoisin Isä, jota voi itselleen toivoa. Mutta samalla Hänessä on raivo! Kun tällainen raivo tulee päällenne, olkaa hyvin
varovaisia! Äitinä Minun on varoitettava teitä: varokaa Isänne raivoa, sillä jos Hän tulee luoksenne tällä raivolla, ei kukaan voi
pysäyttää sitä. Kukaan ei voi pysäyttää sitä, eikä Äidinkään myötätuntoa kuunnella, koska Hän saattaa sanoa: "Olet pilannut
lapsesi, kun olet ollut liian löyhäkätinen heidän kanssaan". Minun on siis sanottava teille, että älkää tehkö mitään väärää älkääkä
antako Minun olla onneton sen takia. Koska Äidille tällaisten asioiden kertominen on hyvin vaikeaa. On vaikeaa Äidille, jolla on
lämmin ja lempeä sydän teitä kohtaan, sanoa tällaisia asioita. Minun on pyydettävä teiltä, että älkää toimiko tyhmästi, koska
Isänne on täynnä raivoa, ja Hän voi rangaista teitä, jos teette jotakin väärää. Mutta jos teette jotakin Hänen hyväkseen, tai itsenne
hyväksi, itseoivalluksenne hyväksi, pääsette kaikkein korkeimpaan asemaan. Tänään saatatte olla suuri miljonääri, saatatte olla
kaikkein rikkain, suurin poliittinen vaikuttaja, pääministeri tai jotakin muuta hölynpölyä. Jumalan edessä ne, jotka ovat Hänelle
rakkaita, pääsevät kaikkein korkeimpaan asemaan, mutta eivät mitkään tällaiset maalliset asiat, jotka näyttävät teistä niin
mielenkiintoisilta ja houkuttelevilta. Kaikkein tärkein asia on se, missä te olette Jumalan silmissä. Se suhde teidän on ensin
saatava aikaan löytämällä oma Itsenne, Atmanne, Sahaja Yogan kautta, ja sitten yhdistämällä itsenne siihen. Jumala siunatkoon
teitä kaikkia! Nyt pidämme Sahaja Yoga -session teidän kuntoon saamiseksenne, ja pyytäisin niitä ihmisiä, jotka eivät ole olleet
täällä aikaisemmin, tulemaan tänne ja ottamaan oivalluksenne, ja kaikkia sahaja-joogeja auttamaan Minua tänään, koska tänään
on Kalkin päivä, ja värähtelyt ovat olleet Minulle hieman liikaa!
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How to go beyond the ego and know yourself, MeditationAdvice at Dollis Hill ashram, London (UK), 18 November 1979. Ensiksi
ennen meditaatiota teidän pitäisi katsoa sydämeenne ja yrittää laittaa oma Gurunne sydämenne sisimpään. Kun tämä on
vakiinnutettu sydämeen, teidän pitää kumartaa sille täydellä antaumuksella ja omistautumisella. Mitä tahansa teettekin
Oivalluksen jälkeen mielenne kautta, se ei ole kuvittelua, koska nyt mielenne ja kuvittelunne on itsessään valaistunut. Nähkää
itsenne niin, että kummarrutte nöyrästi Gurunne jalkojen juureen, ja pyytäkää sitten meditaatioon tarvittavaa temperamenttia, tai
meditaatioon tarvittavaa ilmapiiriä. Meditaatio on sitä, että olette yhtä Jumaluuden kanssa. Jos teille tulee ajatuksia, pitää
ensiksi tietysti sanoa ensimmäinen mantra, ja sen jälkeen kääntyä katsomaan sisälleen. Joitakin ihmisiä auttaa Shri Ganeshan
mantran lausuminen. Sitten teidän pitää katsoa sisällenne ja nähdä, mikä on suurin esteenne. Ensin ajatukset. Ajatuksille pitää
sanoa Nirvichara-mantra: “Twameva sakshat Nirvichar sakshat Shri Mataji Nirmala Devi namoh namaha” Sanokaa kolme kertaa.
Sitten tulemme esteeseen, joka on ego, koska ajatukset ovat kyllä loppuneet, mutta päässä on edelleen painetta. Jos se on ego,
teidän pitää sanoa: "Twameva sakshat Mahatahamkaara…” – 'Mahat' tarkoittaa suurta, 'ahamkara' tarkoittaa egoa – “…sakshat
Shri Mataji Nirmala Devi namoh namaha.” Sanokaa kolme kertaa. Jos edelleenkin huomaatte egon olevan siellä, silloin teidän
pitää nostaa vasenta puoltanne ja viedä sitä alas oikealle puolelle kädellänne, ja toinen käsi osoittaa kuvaan päin. Nostakaa
vasenta puolta ylös ja painakaa oikeaa alas, niin että ego ja superego tulevat tasapainoon. Tehkää se seitsemän kertaa.
Yrittäkää tuntea, miltä sisällänne tuntuu. Nostakaa nyt Kundaliininne ylös pään päälle ja sitokaa solmu. Nostakaa uudelleen
Kundaliini ylös pään päälle ja sitokaa solmu. Vielä uudelleen, nostakaa Kundaliini ja sitokaa solmu. Sahasrarassa teidän pitää
sanoa Sahasraran mantra, kolme kertaa. Nyt voitte nähdä, että se on auennut. Nyt voitte avata Sahasraranne uudelleen tällä
tavalla. Laskekaa kätenne alas ja katsokaa, että pysytte siellä. Kun tämä on tehty, voitte mennä meditaatioon. Tämä on
eräänlaista puhdistamista, sitä kutsutaan nimellä 'nyasa'. Jos huomaatte itsessänne muita esteitä, voitte sanoa myös, jos teillä
on esimerkiksi Mahakalin ongelma, voitte sanoa tämän mantran, puhdistaa ja mennä sitten meditaatioon. Voitte puhdistaa pois
minkä tahansa yksittäisen asian, kuten jos on ego-ongelma, jos tulee ajatuksia, silloin voitte aloittaa Mahatahamkaralla. Se
teidän täytyy itse selvittää: Mikä on oma ongelmanne? Mihin Kundaliini pysähtyy? Voitte tuntea sen sisällänne. Jotkut eivät ehkä
tunne. Jos ette tunne sitä, katsokaa tunnetteko sormissanne. Jos ette tunne sitä sisällänne, tarkkailkaa sormianne, voitte tuntea
niissä. Ah, paprempi. Miltä nyt tuntuu? Onko parempi? Missä ongelma on? Hmm? Joogi: Keski-sydän. Shri Mataji: Keski-sydän?
Hyvä. Pidättele hengitystä. Ei voimalla, ihan normaalisti. Ymmärrätkö? [Sakshat Jagadamba x 10] Parempi? Hengitä ulos. Onko
parempi? Vielä kerran? Pidättele hengitystä. [Sakshat Jagadamba…] Haa. Hengitä ulos. Parempi. Pidät silmät avoinna. Vielä
kerran. Pidättele hengitystä. [Sakshat Jagadamba…] Hengitä ulos. Helpottiko? Helpotti paljon. Onko nyt hyvä? Nyt vasen puoli.
Laita vasen kätesi Minua kohti, oikea käsi ylös tähän. Vasen käsi Minuun päin, oikea ylös tähän… Hmm. Tällä tavalla. Douglas,
tällä tavalla. Onko parempi? Se on maksa. Liiallinen ajattelu vaikuttaa myös maksaan. Nyt on parempi.

http://amruta.org/?p=33040


1980-0101, Advice for Effortless Meditation

View online.

Advice for Effortless Meditation. London (UK), 1 January 1980. … elämässä. Samalla tavalla värähtelyt tulevat, ne säteilevät.
Teidän tarvitsee vain asettaa itsenne altiiksi sille. Parasta on, kun ei pyri yhtään mihinkään. Älkää miettikö missä kohdassa teillä
on ongelmia. Olen huomannut, että monet ihmiset meditaation aikana, jos joku kohta ei ole kunnossa, he alkavat hoitaa sitä.
Teidän ei tarvitse huolehtia yhtään. Päästäkää vain irti, ja kaikki tulee kuntoon itsestään. Se on hyvin helppoa. Eli, teidän ei
tarvitse tehdä yhtään mitään. Sitä on meditaatio. Meditaatio tarkoittaa, että paljastaa itsensä Jumalan armolle. Armo tietää kyllä,
miten parantaa teidät. Se tietää miten korjata teidät, miten asettua asumaan teidän olemukseenne, miten pitää Henkenne
sytytettynä. Se tietää kaiken. Teidän ei tarvitse huolehtia siitä, mitä pitää tehdä, mikä vahvistuslause pitää sanoa tai mitä
mantroja lausua. Meditaatiossa teidän täytyy antaa kaiken tapahtua vaivattomasti, täytyy antautua täysin ja olla täysin
ajatuksettomana sillä hetkellä. Jos mahdollisesti ette olisikaan ajatukseton. Sillä hetkellä teidän pitää tarkkailla ajatuksianne,
mutta älkää menkö mukaan niihin. Vähitellen huomaatte, kuten auringon noustessa, että pimeys väistyy, ja auringon säteet
löytävät tiensä joka nurkkaan ja koloon, ja valaisevat koko paikan. Samalla tavalla teidän olemuksenne valaistuu täydellisesti.
Mutta jos silloin yritätte tehdä jotakin, tai yritätte estää jotakin tapahtumasta sisällänne, tai yritätte tehdä 'bandhanin', silloin sitä
ei tapahdu. Vaivattomuus on ainoa tie meditaatioon. Mutta asiaan ei pidä suhtautua letargisesti, vaan teidän pitää olla valppaita
ja tarkkailla. Asian toinen puoli voisi olla, että ihmiset alkavat nuokkua. Ei, teidän pitää olla valppaina. Jos nuokutte, mikään ei
toimi. Tämä on asian toinen puoli. Jos suhtaudutte asiaan laiskasti, mikään ei toimi. Teidän pitää olla valppaita ja avoimia,
absoluuttisen tietoisia, ette pyri mihinkään, olette täysin rauhallisia. Jos olette täysin rauhallisia, silloin meditaatio toimii
parhaiten. Älkää ollenkaan ajatelko ongelmianne, mitään chakroissa olevaa, ei mitään, altistakaa itsenne. Kun aurinko paistaa,
koko luonto altistaa itsensä auringolle, ja tämä on auringon siunausta ilman ponnisteluja. Luonto ei tee yhtään mitään, se vain
ottaa vastaan. Kun se ottaa vastaan auringon säteitä, ja ne alkavat toimimaan aktiivisesti. Samalla tavalla Kaikkialla Oleva
Voimakin alkaa toimia. Teidän ei tarvitse ohjailla sitä, teidän ei tarvitse tehdä sille mitään. Olkaa rentoja, täydellisen rentoja.
Älkää lausuko mitään mantroja. Älkää välittäkö, jos Agnyanne tuntuu, tuntuu siellä, tuntuu täällä. Kaikki toimii. Se jatkaa
toimimistaan niin kauan kuin mahdollista, ja suorittaa sitä ihmettä, jota sen kuuluu tehdä. Teidän ei tarvitse huolehtia siitä. Se
tietää tehtävänsä. Mutta kun itse alatte tehdä jotain, niin itse asiassa laitatte esteitä sen tielle. Ei siis tarvita mitään ponnisteluja,
olkaa täysin rauhassa ja sanokaa: "Päästän irti, päästän irti", ei muuta. Mitään mantroja ei tarvita, mutta jos se on teistä
mahdotonta, voitte sanoa Minun nimeni, mutta sekään ei ole välttämätöntä. Kun laitatte kätenne Minua kohti, se on mantra, se
riittää, se ele itsessään on mantra. Ymmärrättekö, ei tarvitse sanoa mitään enempää, vaan mielessänne olevan ajatuksen, sen
tunteen pitäisi olla sellainen, että meidän pitää avata kätemme sille, ja sen pitäisi toimia. Kun tämä tunne on absoluuttisen
täydellinen, ei tarvitse sanoa enää mitään, ja pääsette kaiken yläpuolelle. Täytyy siis olla täysin rauhallinen, täysin tekemättä
mitään. Siitä on kysymys. Meditaatio on oman ylösnousemuksenne hyväksi, teidän pitää pääasiallisesti saada siitä hyöty
itsellenne. Kun pääsette sisälle siihen, saatte myös valtuudet itsellenne. Kuten, jos teistä tulee kuvernööri, saatte kuvernöörin
valtuudet. Tällä hetkellä teidän ei tarvitse ajatella ketään muuta. Älkää laittako huomiotanne keneenkään muuhun, vaan ottakaa
vastaan, ottakaa vain vastaan. Älkää ajatelko mitään muita ongelmianne, kuin pelkästään sitä, että ette tee mitään, ette yhtään
mitään. Tämä toimii parhaiten ihmisillä, jotka vain ottavat vastaan. Teillä on ongelmia, siksi olette täällä, mutta te ette pysty
ratkaisemaan niitä, ne täytyy ratkaista jumalallisen voiman avulla On ymmärrettävä täydellisesti se, että emme itse pysty
ratkaisemaan ongelmiamme. Meidän on mahdotonta ratkaista ongelmiamme. Jättäkää kaikki jumalallisen voiman
hoidettavaksi ja avautukaa ilman ponnisteluja, täysin ilman ponnisteluja. Istukaa mukavasti ja ryhdikkäästi molemmat jalat
maata vasten, molemmat kädet rentoina, tällä tavalla. Ottakaa mukava asento, teidän ei tarvitse istua mitenkään epämukavasti.
Ottakaa oikein mukava asento, koska joudutte istumaan siinä jonkin aikaa. Yrittäkää laittaa huomionne Minuun, sisällänne, jos
pystytte, Minun Kundaliiniini, jos pystytte. Voitte tulaa sisään Minun Kundaliiniini, ja kaikki tapahtuu silloin hetkessä. Tällä tavalla,
käsien pitäisi olla suorassa tällä tavalla. Avainsana on vaivattomuus, teette kaiken ilman ponnisteluja, meditoittepa sitten Minun
edessäni, tai Minun kuvani edessä.
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Transformation, Morning Advice at Bordi seminar, 1980-0127

Kaikista tuntui oikein hyvältä, kun he tulivat tänne, he olivat iloisia, ja heistä tuntui, että heidän värähtelynsä olivat kunnossa.
Mutta näin ei ollut. Olkaa siis valppaina, pyytäkää toisia tarkistamaan tilanteenne, ja olkaa nöyriä sen suhteen. Teidän täytyy
tarkkailla itseänne koko ajan. Jos ette tarkista omaa tilaanne, miten voitte tietää mikä asia saa teidät epätasapainoon? Pyytäkää
toisia tarkistamaan ja olkaa hyvin nöyriä sen suhteen. Älkää pitäkö asioita itsestään selvyyksinä, sillä jos emme muuta
itseämme, Sahaja Yogalla ei ole mitään merkitystä teille. Se voi muuttua hyvin materialistiseksi tavaksi ilmaista Sahaja Yogaa,
kuin tämä radio, transistori tai kaiutin, ne vain säteilevät. Meidän on tiedettävä, että Sahaja Yogan tehtävänä ei ole vain välittää
energiaa lävitsemme, kuten kaikki muut materiaaliset esineet välittävät. Tämä mikki välittää energiaa ja tämä transistori, ja
kaikki muutkin tällaiset laitteet välittävät energiaa. Mitään ei mene niiden sisään.

Kun artisti laulaa, niin mitään ei mene radion sisään. Samalla tavalla, jos voimamme alkaa virrata, koska jotenkin Kundaliini on
yhdistetty virtalähteeseen, niin Se ei ole tehnyt työtään, ettekä tekään ole tehneet oikeutta itsellenne. Teidän on siis imettävä
Gangesin virtaus sisällenne, sulauduttava siihen ja muututtava. Ganges kyllä virtaa, mutta jos se virtaa kivikkojen läpi, niin kivet
eivät ime itseensä mitään Ganges-joesta. Mutta jos se virtaa hedelmällisen maan läpi, kaikki hyötyvät sen vedestä. Teidän täytyy
siis ottaa hyöty Kundaliinistanne muuttamalla itseänne. Yrittäkää muuttua. Tarkkailkaa kuinka paljon muututte. Odotuksista
Kundaliinia kohtaan tulee… tulee niin 'sahaj' - sellaiksi he kutsuvat sitä oudolla tavalla - ja ihmiset luulevat, että Kundaliinin pitäisi
toimia ihan itsestään, kun taas itse ovat kiviä virran molemmilla rannoilla, ja Kundaliini hoitaa työn, mikä on täysin väärä ajatus.
Jos Ganges-joki virtaa, teidän pitää mennä joelle.

Teidän pitää täyttää kannunne, kannujen pitää olla kauniit; teidän pitää kantaa ne, tuoda ne kotiin ja käyttää vesi rikastuttamaan
ruokaanne ja kotianne. Samalla tavalla, jos ette saa aikaan muutosta, jos ette pysty muuttamaan itseänne, silloin Kundaliini on
vain kuin ohut nauha, ja joudutte koko ajan epätasapainoon, eikä edistystä juurikaan tapahdu. Edistymisen täytyy näkyä
ulospäin. Ne, jotka luulevat, että lausumalla mantroja aamusta iltaan he edistyvät, erehtyvät pahan kerran; silloin kaikki on vain
mekaanista. Niin monella on tapana sanoa koko ajan mantroja ääneen. Ei se ole mikään tapa. Mantrojen pitäisi avata
chakrojanne muuten niillä ei ole merkitystä. Niitä pitäisi käyttää harkiten oikeissa kohdissa, suurella kunnioituksella ja
ymmärryksellä, ja antaa niiden avata chakrojanne, jolloin saatte veden sisällenne siitä suurenmoisesta asiasta, jonka tunnette
Kundaliinina. Saatte suurimman siunauksen Hänen rakkautensa kautta. Mutta ei niin, kuten ihmiset luulevat, että mitään
muutosta ei tarvita.

Jos olette samaistuneet egoonne ja ajattelette olevanne kunnossa, olette pahasti erehtyneet. Teidän täytyy muuttua täydellisesti
sisällänne. Jotkut ihmiset luulevat, että kun heidän tilanteensa on muuttunut, niin silloin heistä tuntuu oikein hyvältä, ja he
luulevat saavuttaneensa kaikkein korkeimman. Näin ei ole, vain olosuhteet ovat muuttuneet, vain ilmapiiri on muuttunut, ja se
saa tuntemaan, että on saavuttanut jotain suurta. Teidän pitää saavuttaa se olittepa missä tahansa. Se pitää säilyttää ja sen on
pysyttävä siellä. Mutta tulemalla rauhallisempaan paikkaan, voi keskittää paremmin huomiotaan, ja siksi olette täällä. Jos tänne
tullessanne vain tunnette olonne mukavaksi ja ajattelette saavuttaneenne kaiken, silloin… olette erehtyneet pahan kerran. Teidän
pitää kasvaa tässä ilmapiirissä, teidän pitää tulla tänne kasvamaan ja muuttumaan täysin toisenlaiseksi persoonaksi. Älkää
samaistuko egoonne älkääkä tyytykö johonkin mitä tunnette… "on mukava ja hyvä olo".

Asiaan ei pidä suhtautua tällä tavalla. Teidän on muutettava itseänne ja tutkiskeltava: Miten minä käyttäydyn? Miten suhtaudun
asioihin? Olenko saanut asioihin uuden näkökulman, vai en? Pahin asia, joka voi tulla egon suojaksi, on itsepäisyys, oma
itsepäisyys. Itsepäiset ihmiset ovat erittäin vaikeita, ja he ovat ylpeitä itsepäisyydestään ja sanovat: "Kyllä, olen itsepäinen. Minkä
sille voi?" Jos olette ylpeitä kaikesta tällaisesta joutavasta, silloin kannatte kivikasaa päänne päällä - tämän elämän, seuraavan
elämän, ja monia tulevia elämiännekin. Kaikista tällaisista kivistä on luovuttava välittömästi, ne on ravisteltava päältään, koska
teidän on saavutettava kauneutenne. Olette nähneet kuinka kukka pudottaa pois kaiken, mitä se ei tarvitse, se alkaa kukkia,
työntää päänsä ulospäin ja avautuu voidakseen tarjota tuoksuaan muille.
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Jos haluatte antaa tuoksua muille, kuinka paljon sitä on sisällänne? Onko sisällänne tuoksua, niin että voitte antaa sitä muille?
Se teidän on selvitettävä ja hoidettava kuntoon. Kaikkein tärkein kysymys: kuinka pitkälle voitte rakastaa muita ihmisiä? Kuinka
pitkälle voitte täyttää velvollisuuksianne miehenä, vaimona, lapsena, isänä, äitinä - kaikkena? Se ei mene niin, kuten jotkut
ymmärtävät Sahaja Yogaa - eli, että roikutaan jossain ja sitten sanotaan: "Olen kunnossa". Tietysti on vaikeita ihmisiä ja vaikeita
ihmissuhteita, mutta sahaja-joogin on katsottava kaikkea kiintymättömyydellä ja kyettävä korjaamaan kaikki olemassa olevat
ongelmat, ja hänellä on oltava hyvin vahva ja järkkymätön näkökulma ihmisiin, jotka eivät ole sahaj hänen perheessään ja
ympärillään ja sanottava suoraan: "Mitä oikein teet? Aiotko jatkaa tällaista koko elämäsi ja kuolla tällaiseen… tähän taakkaan
niskassasi, vai aiotko päästä eroon siitä?" Mutta ensin teidän on itsenne oltava kunnossa. Kehossamme on 'manas' (mieli), joka
sijaitsee vasemmalla puolella, kulkee oikealle ja menee sitten taakse, ja meillä on myös 'ahamkara', eli ego, joka nousee ylös
oikealta puolelta vasemmalle, ja aivoissa se tulee eteen ja siirtyy pään vasemmalle puolelle.

Näiden kahden - ego ja superego, eli 'manas' ja 'ahamkara' - välissä sijaitsee 'buddhi', eli älykkyys. Mutta jos tätä älykkyyttä ei
tasapainoteta viisaudella, 'subuddhilla', se voi olla hyvin vaarallista, ja se tallentaa kaiken, mitä teette. Se tietää mitä teette. Jos
olette samaistuneet egoonne tai superegoonne, ei 'buddhi' pääse kovin pitkälle. Alussa se voi yrittää kertoa teille: "Tämä on
väärin, sinun ei pitäisi mennä sinne, sinun ei pitäisi tehdä tuota," mutta sitten se on hiljaa. Teidän on siis oltava hyvin varovaisia
myös älykkyytenne kanssa. Yhtäkkiä älykkyys vaikenee, se ei enää autakaan. Silloin vallan ottaa ego tai superego. Silloin kaikki
ajattelu ja ymmärrys kulkevat egon ohjauksessa, ja te kuljette sen mukana ettekä tiedä minne menette ja mitä teette. Kun nyt
olemme täällä, ja olemme päättäneet pitää oikein hyvän Sahaja Yoga -seminaarin, meidän kaikkien on tärkeää tietää täältä
lähtiessämme, kuinka paljon haluamme muuttua.

Muussa tapauksessa tämä on vain pujaa, havanaa, sitä ja tätä… joka kerta, mutta miten olemme edistyneet sisällämme - se
meidän pitää nähdä. Onko se yhtä paljon kuin pieni muurahainen liikkuu minuutissa, vaiko paljon enemmän? Edistyminen on
hidasta, koska emme halua muuttaa itseämme. Pyrkikää siihen, että muutatte itseänne joka hetki. Olen nähnyt ihmisiä, jotka
ovat eläneet kuin virtahevot - ja jatkavat elämistään virtahepoina. Ne, jotka elävät kuin hyeenat, jäävät hyeenoiksi. He jatkavat
omaa samaistumistaan ja ovat siihen tyytyväisiä, mikä on hyvin väärin. Teidän on puhjettava kukoistukseen kuin kukat.
Muuttakaa itseänne, muuttukaa! Tämä muutos tulee auttamaan teitä.

Tämä avaa uuden ulottuvuuden elämäänne. Siihen saakka, kunnes tämä käynnistyy, elämällänne ei ole merkitystä, Sahaja
Yogalla ei ole mitään merkitystä teille. Joten yrittäkää parhaanne, että tämä muutos käynnistyisi - elämänne jokaisena
minuuttina - silloin saatte ihmetellä elämänne rikastumista. Mitä tahansa teenkin, nytkin olen varmasti puhdistanut teitä aika
lailla. Olen puhdistanut teitä ylhäältä alas - aika lailla, vai mitä? Mutta siitä huolimatta teidän tehtävänne on itse pitää itsenne
kunnossa. Ensinnäkin teidän huomionne ei Minusta ole niin hyvä. Siksi oikeassa Nabhissanne ja maksassanne on vikaa.
Huomion pitää pysyä yhdessä paikassa, mutta jos kääntelette päätänne, kääntelette huomiotanne, silloin ette voi olla
Nirvicharassa. Jotta pysyisitte Nirvicharassa, teidän on ensin pidettävä huomionne vakaana, ja kun vakaus on saavutettu, silloin
teidän on vain katsottava, että olette Nirvicaharassa.

Laittakaa kaikki ajatuksenne Nirvicharan virtaan, ja se ratkaisee ongelmanne. Muuttuminen on varmasti positiivinen vaihe, jossa
näkee oman itsensä. Näette itsenne, kutsutte itseänne. Jos nimenne on vaikkapa Nirmala, silloin sanotte: "Ooh, Nirmala, siis
näinkö asioita pitää katsoa?" Muuttuminen on itsensä samaistamista siihen Itseen, joka näkee teidät. Kun alatte samaistua
tähän Itseen, ja ilmaisemaan jotain sille itselle, joka on Nirmala, silloin olette erillään, ja silloin muuttuminen tapahtuu. Ensin
täytyy nähdä, ja sitten täytyy samaistua tähän Itseen, eli sisällänne tapahtuu muuttuminen. Muutoin kannatte sisällänne vähän
energiaa, jolla saatatte tehdä pieniä ihmeitä - saatatte nostaa Kundaliineja. Mutta entä te itse? Jäätte sinne missä olittekin.

Siksi on tärkeää, että kun tulemme tällaiseen paikkaan, meitä ei saisi viedä mukanaan mikään hyvin ulkoinen ja Sahaja Yogalle
täysin arvoton asia. Myöhemmin kerron teille miten otatte käyttöön erilaiset voimanne, mutta juuri nyt meidän pitäisi päättää,
että lähdemme täältä täysin uusiksi persooniksi muuttuneina. Jumala siunatkoon teitä.



1981-0114, Makar Sankranti Puja

View online.

Olen pahoillani, että en ole puhunut teille englanniksi – ja olen puhunut jo jonkin aikaa. Tänään on erityinen päivä, Sankrant.
'Sankr' – 'san' tarkoittaa 'hyvää', 'pyhää', ja 'krant' tarkoittaa – (Joogi: "Vallankumous". Shri Mataji puhuu pari sanaa marathia.)
Kun puhun marathia, unohdan sanat englanniksi – Joogit: Vallankumous. Vallankumous. Pyhä Vallankumous. Pyhä. Kerroin
heille siitä. Pyhä vallankumous on sitä, että teidän oma dharmanne on nyt vakiintunut Sahaja Yogan myötä. Tiedätte, mikä
dharmanne on. Sillä jos ette toteuta omaa dharmaanne, olette hukassa. Värähtelynne häviävät. Tiedätte heti, että olette
kadottaneet jotakin etsimisessänne. Se vaikuttaa teihin, ja teidän pitää korjata itseänne. Se ei ole niin vaikeaa. Mutta jos haluatte
tehdä siitä Sankrantan, Pyhän Vallankumouksen, teidän pitää omaksua uusi – uusi uskonto, uusi polku. Ensin pitää oma
polkunne valaistua, ja sitten teidän pitää löytää uusi polku, jota edetä. Ja tämä uusi polku on erilainen lännessä asuville ja idässä
asuville. Kerroin heille äsken idän tavasta, ja kerron teille myöhemmin lännnen tavasta. Meillä pitää olla uusia ihanteita, uusia
tapoja, koska olemme rohkeita ja urheita ihmisiä. Meidän on taisteltava rakkauden sotaa, rakkauden avulla Se on hyvin
hienovaraista. Kun aurinko siirtyy vasemmalta oikealle, se tarkoittaa, että halunne muuttuu toiminnaksi. Tänään teille annetaan
makeaa syötävää, jolla halutaan kertoa, että teidän pitää puhua kauniisti, mikä on hyvin tärkeää länsimaalaisille, sillä kun teette
ja organisoitte, te kuumenette liikaa, paine lisääntyy, ja teidän luonteenlaatunne muuttuu kuivaksi, tunteettomaksi. Eli sydän
alkaa kiukutella. Silloin sanotaan, että pitää syödä makeaa. Makea kuumentaa, koska nyt aurinko on siirtymässä toiselle
puolelle. Silloin sanotaan myös, tasapainon ylläpitämiseksi: "Puhu lempeästi." Käytä lempeitä sanoja, käyttäydy ystävällisesti.
Tuo suloisuutta kieleesi." Mikä on hyvin tärkeää, sen ymmärrätte. Tämä on yksi sellainen uskonto, joka meidän on omaksuttava,
että emme puhu toisillemme töykeästi, ja sitten myöhemmin muillekin. Ennen kaikkea ei toisillemme. On monia, jotka ovat
kilttejä muille, koska muuten he söisivät heidät elävältä, mutta ovat sitten epäystävällisiä omille sahaja-joogeilleen. Tämä on
universaali asia. Kaikki tapahtuu universaalisti. Silloinkin, kun organisoitte, organisoitte kaikkeuden hyväksi. Niiden, jotka
organisoivat, ei pidä millään tavalla olla tylyjä, ja niiden, jotka eivät organisoi, ei pidä millään tavalla olla hitaita. Meidän täytyy
liikkua samalla nopeudella, ymmärtää samalla tavalla. On olemassa marathinkielinen hieno tarina, jossa linnunpyydystäjä oli
laittanut paljon hyviä siemeniä syötiksi linnuille, kyyhkysille, ja kyyhkyt eivät huomanneet verkkoa, ansaa, ja lensivät syömään
siemeniä. Ja siinä oli verkko. Niiden jalat tarttuivat verkkoon. Ratkaisuksi keksittiin, että: "Jos kaikki lennämme yhtä aikaa ylös,
saamme mukaamme koko verkon, eikä pyydystäjä saa meitä". Sitten yksi sanoi: "Heti kun annan merkin, niin lähdetään kaikki
liikkeelle samalla nopeudella. Jos joku menee liian kovaa, hän tulee alas." Samalla tavalla Sahaja Yogakin pitää saada
toimimaan; ja siksi on vauhdin ylläpitämiseksi pidettävä itsensä rauhallisena, rakastavana, hellänä. Rauhan kautta me tulemme
onnistumaan siinä. Tämä on 'räjähdysmäinen' rauha. Vastakohtien kautta saatte aikaan tasapainon: 'räjähdysmäinen'. Olette
lukeneet myös Jumalattaresta – Jumalattaren eri aspekteista. Aina: 'Ati Saumya, Ati Raudra' (lempeä kuin kuu, kauhistuttava
kuin Rudra). Kahden vastakkaisuuden kautta syntyy keskelle tasapaino. Näin teidän pitää ymmärtää, että Sahaja Yoga on hyvin
ainutlaatuinen vallankumous. Kerroin heille myös, miten sekä poliittisesti että sosiaalisesti – kaikin tavoin aiomme parantaa
jokaisen maan. Näin koko maailman, koko universumin. Käännän teille myöhemmin koko puheen. Tänään on siis aivan erityinen
päivä, suuri päivä. Kun teette tätä pujaa, pyytäkää sisällenne uusia uskontoja, joita vaalitte ja joista huolehditte sisällänne, ja
jotka yritätte omaksua. Ne tunkeutuvat sisällenne, mutta teidän pitää otta ne vastaan. Ja teidän tulee tietää, että kysymyksessä
on suuri taistelu, joka on hyvin erilainen rauhan ja rakkauden taistelu. Siksi sanotaan: "Puhukaa lempeästi. Olkaa lempeitä muita
kohtaan." Ei pidä koskaa olla sarkastinen eikä tyly, vaan lempeä. Lempeys, joka on aitoa, ei ulkoista, mahtailevaa tai muodollista,
vaan aitoa lempeyttä. Jumala siunatkoon teitä kaikkia.
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1981-0407, Shri Gruha Lakshmi Puja

View online.

Shri Gruha Lakshmi Puja ja Sahaja-häät, 7.4.1981, Sydney, Australia.

Tänään pidetään vuosittaiset hääseremoniat, ja olen antanut luvan juhlimiseen, koska naimisiinmeno on tärkeä asia Sahaja
Yogassa. Yksi tärkeimmistä asioista Sahaja Yogalle on se, että joogit avioituvat. Ensinnäkin avioituminen antaa aina
tasapainoisen ymmärryksen, jos ajatukset avioliitosta ovat oikeanlaiset. Jos mielessä on kummallisia ajatuksia, ja jos aikoo
naimisiin vain huvin vuoksi, eikä ymmärrä avioliiton arvoa, silloin siitä tulee pelkkä vitsi, siitä ei tule avioliittoa. Mutta Sahaja
Yogassa alatte todella ymmärtää avioliiton arvon ja mitä se merkitsee. Onneksemme meillä on tänään muutama Sahaja Yoga
-hääseremonia, joissa näette miten pyrimme noudattamaan avioliiton pyhiä lakeja ja toteuttamaan seremonian näiden lakien
mukaisesti. Näen, että täällä Australiassa, kuten muissakin maissa, avioliitto on menettänyt pyhän merkityksensä. Ihmiset eivät
ymmärrä, että tekemällä syntiä avioliittoa vastaan he tekevät niin suurta syntiä, että monet sukupolvet joutuvat kärsimään sen
takia. On ymmärrettävä, että uskollisuus on avioliiton perusta. Ilman uskollisuutta avioliitolla ei ole mitään merkitystä. Jos ei
pysty olemaan uskollinen, se tarkoittaa, että ei ole vielä ihmisolento.

Ihmisolennon on oltava uskollinen. Avioliitossa vahvistamme, että tämä ongelma on nyt ohi, olemme hylänneet muut
vaihtoehdot ja aiomme asettua aloillemme yhden ihmisen kanssa. Jaamme elämämme, myös täysin yksityisen elämämme,
yhden ihmisen kanssa. Teidän on oltava täydessä harmoniassa kumppaninne kanssa ja kehittää täydellistä ymmärrystä ja
lojaalisuutta toisianne kohtaan. Sanotaan, että avioituminen tapahtuu lajin suvunjatkamisen vuoksi. Koska edustatte nyt aivan
toisenlaista lajia, olette sahaja-joogeja - olette uudella tietoisuuden tasolla - teidän avioitumisenne tuo esiin hyvin korkealle
kehittyneitä lapsia. Suuret pyhimykset odottavat malttamattomina päästäkseen syntymään tänne maan päälle, ja jos he löytävät
hyvän sahaja-joogi pariskunnan, joka rakastaa toisiaan, edistää Sahaja Yogan leviämistä ja joka omistautuu Sahaja Yogalle, niin
he laskeutuvat varmasti tänne maan päälle kauttanne. Tänä aikana on hyvin tärkeää ja välttämätöntä, että ymmärrämme Sahaja
Yoga -avioliiton arvon. Ihmiset ovat menneet naimisiin aikaisemminkin, mutta mikä on näiden liittojen oikeellisuus tai
uskottavuus, kun Jumalan nimissä vihkimisen suorittava henkilö ei ole oivaltanut sielu? Vihkimisen suorittajan on oltava
oivaltanut.

Sellaisella henkilöllä ei ole oikeutusta vihkiä Jumalan nimissä. Avioliiton rekisteröiminen on aivan eri asia, koska silloin ei vihitä
Jumalan vaan kansakunnan nimissä. Jos halutaan avioitua Jumalan nimissä, silloin vihkimisen suorittajan täytyy olla oivaltanut
sielu. Teidän on ymmärrettävä avioitumisseremonian jokainen vaihe: mitä teette seremonian aikana, ja miksi sen teette.
Seremoniassa annetaan tiettyjä lupauksia. Olemme käyttäneet mallina vanhaa avioitumisseremoniaa, jota olemme kyllä
muokanneet aika paljon Sahaja Yogaan sopivaksi, ja olemme yrittäneet ottaa mukaan myös tiettyjä seremonioita kirkosta ja
muista uskonnoista. Mutta pääasiassa seremonia perustuu Kundaliiniin. Tässä avioitumisseremoniassa lupaus tehdään tulelle;
tuli on elementti, joka polttaa pois kaiken ruman. Kundaliinikin on eräällä tavalla kuin tuli, koska se on ainoa energia, joka nousee
ylös. Niin kuin tuli nousee ylöspäin, Kundaliinikin nousee ylöspäin.

Siksi sitä verrataan tuleen. Mutta tuli on energia, joka sijaitsee vatsassa, joka on sama kuin dharma, joka on sama kuin uskonto.
Sahaja-joogien uskonto on pysyä keskellä eikä mennä äärimmäisyyksiin. Kun he menevät naimisiin, he vetävät omalla Sahaja
Yoga -ymmärryksellään toisiaan enemmän keskelle ja nauttivat elämästään - nykyhetkestä sellaisena kuin se on. Sahaja Yoga
-avioliitot voivat olla todella suurenmoisia, jos tulevat puolisot ovat järkeviä, yhtä lailla tasapainossa eivätkä kritisoi tai yritä
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dominoida toisiaan. On mahdollista, että sahaja-joogi avioituu ja vähitellen vetää puolisoaan ylöspäin. On myös mahdollista
painua alaspäin, jos toinen joogipuoliso on voimakkaampi ja negatiivisempi, niin että hän voi vetää toisenkin alaspäin. Riippuu
omista ominaisuuksista vetääkö toista ylös- vai alaspäin. Avioliitto on todella suuri siunaus Sahaja Yogassa, koska kaikki
jumaluudet ja enkelit tarkkailevat näitä avioliittoja ja huolehtivat siitä, että niistä tulee onnistuneita. Mutta jos olette itse
päättäneet tehdä niistä epäonnistuneita sillä, että tietoisuutenne ei ole muuttunut siitä, mitä se oli ennen, ja haluatte palata
entiseen, kaikki voi epäonnistua kuin eläimillä.

Jos elää eläinten joukossa, niin ihmisistäkin voi tulla eläimiä. Sahaja-joogien on tiedettävä, että heidän tietoisuutensa on
muuttunut. He ovat toisenlaisia ihmisiä, heidän on elettävä sahaja-joogien kanssa eikä muiden ihmisten, jotka eivät vielä ole
saaneet oivallustaan. Muiden kanssa voi puhua, mutta on tiedettävä, että sahaja-joogit ovat täysin toisella tietoisuuden tasolla.
Jos he ymmärtävät tämän yksinkertaisen asian, että heidän tietoisuutensa on hyvin erilainen, he tulevat sopeutumaan paljon
paremmin avioelämäänsä. Sahaja Yogassa ei ole avioeroja. Emme ajattele eroamista, mutta mihinkään ei pakoteta. Tarkoitan,
että on vahinko, jos pari ei sopeudu elämään yhdessä, mutta toistaiseksi meillä ei ole ollut avioeroja. Koska ihmisiä tulee
kaikenlaisista kulttuureista ja ympäristöistä, on mahdollista, että ihmiset haluavat erota - laillisesti. Sahaja Yogassa ei ole
sellaista käsitettä kuin avioero, mutta ketään ei pakoteta mihinkään.

Yrittäkää ymmärtää avioliitto niin, että se tapahtuu teidän iloksenne. Jos ette pysty iloitsemaan avioliitostanne, silloin siitä ei ole
mitään hyötyä. Sahaja Yogassa halutaan varmistaa, että ihmiset voivat nauttia avioliitostaan ja elää hyvin ja onnellisina
toistensa kanssa. Tämä on molemman joogipuolison vastuulla. Minun tapauksessani mieheni ei ollut oivaltanut sielu, eikä hän
ymmärtänyt mitä oivallus merkitsi, eikä hän ollut etsijäkään. Kaikesta tästä huolimatta … Nyt hän haluaa tulla syliini istumaan!
Kaikesta tästä huolimatta en hermostunut enkä yrittänyt tyrkyttää. En tyrkytä kenellekään mitään. Sanoin: "Vähitellen hän tulee
näkemään sen selkeästi." Vaikka toinen puoliso ei olekaan oivaltanut sielu, voi toinen tulla oikein hyvin toimeen ja elää
onnellisena.

Mutta silloin, kun molemmat ovat oivaltaneita, se on paljon parempi, ja molemmat voivat nauttia siitä. Mutta kiinnostuksen
kohteen pitää olla Sahaja Yoga. Jos kiinnostus on muualla, silloin voi tulla ongelmia, koska sahaja-joogi ei voi sallia puolisonsa
tuhlaavan energiaa tyhjänpäiväisiin asioihin. Silloin alkaa uudenlainen ristiriita Sahaja Yogan, sahaja-joogien ja -jooginien välillä.
Ristiriitatilanteita ei pitäisi koskaan syntyä, sillä meillä on nyt niin monia tapoja selvittää, mikä meissä on vialla. Jos meissä on
jotain vikaa, meidän pitää kohdata se ja puhdistaa pois itsestämme. Meidän ei pidä yrittää puhdistaa toistemme chakroja vaan
omiamme. Emme keskity silloin itseemme, vaan alamme keskittyä muihin. Lisäksi Minun on sanottava, että Sahaja Yoga
-avioliitot tulevat olemaan kaikkein onnistuneimpia liittoja - niiden täytyy olla. Ne palauttavat avioliiton instituution takaisin
terveelle pohjalle.

Siitä ei ole epäilystäkään. Ne, jotka menevät naimisiin Sahaja Yogassa, tulevat olemaan erityisen onnellisia aviopareja. Mutta
negatiivisuudet hyökkäävät heidän kimppuunsa heti, kun he ovat menneet naimisiin, koska nämä negatiiviset voimat eivät ole
kovin iloisia nähdessään onnellisia aviopareja. Ne yrittävät kaikin keinoin tuoda kaikenlaisia ongelmia ja hankaluuksia alussa,
jotta nämä avioliitot kariutuisivat. Jos menette näihin mukaan, silloin pilaatte myös mahdollisuudet saada hyviä oivaltaneita
sieluja tulemaan luoksenne, sillä he eivät hyväksy sellaista tilannetta. Ei ole myöskään hyvä, jos riitelette alussa, koska silloin he
arvioivat teidät alemmaksi. Teidän pitää siis olla hyvin kärsivällisiä, lempeitä ja hyviä toisillenne, jotta voisitte luoda rohkaisevan
ympäristön näille suurille sieluille tulla tänne maan päälle. Jos näin ei ole, silloin he jäävät odottamaan. He eivät inkarnoidu,
koska eivät halua vanhempia, jotka riitelevät ja tappelevat, ja jotka epäilevät ja aiheuttavat ikävyyksiä toisilleen. On
ymmärrettävä, että Sahaja Yoga -avioliitolla on tarkoin määritelty tarkoitus.



Ette mene naimisiin, koska niin on tapana, vaan menette naimisiin, koska haluatte tänne maan päälle lapsia, jotka ovat
oivaltaneita sieluja. Annamme heille syntymäpaikan sitä varten. Jos ette ymmärrä tällaisen avioliiton arvoa, silloin on parempi
olla menemättä naimisiin Sahaja Yogassa. On parempi säästää Sahaja Yogaa sellaiselta. Sahaja Yogassa on vain yksi pulma, ja
se on se, että olette kaikki syntyneet samasta Äidistä, joten olette tavallaan veljiä ja siskoja keskenänne. Kun sitten menette
naimisiin keskenänne, silloin tästä muodostuu hieman hassu tilanne, sillä miten veli ja sisko voivat mennä naimisiin? Silloin
voidaan sanoa niin, että olisi parempi, jos samasta yhteisöstä olevat eivät menisi naimisiin keskenään, vaan saisivat kumppanin
muualta. Sydneyn sahaja-joogi voisi korkeintaan mennä naimisiin Melbournen sahaja-joogin kanssa. Olisi hyvä, jos olisi hieman
välimatkaa, että heitä ei pidettäisi veljinä ja siskoina. Niin olisi parempi.

Mutta kun näin tapahtuu, tulee enemmän ristiriitoja, koska ihmisillä on edelleen päässään ajatus siitä, että he ovat Melbournesta
ja toinen on - (mikä se olikaan?) - Sydneystä. (En saanut sanottua sitä) - Sydneystä. Sydneystä ja Melbournesta ei saisi syntyä
riitaa. Heti kun he alkavat riidellä, mies sanoo: "Te melbournelaiset, tiesinhän, että olette sellaisia." Ja vaimo sanoo: "Te
sydneyläiset olette kaikki sellaisia." Ja saman tien te muututte sellaisiksi, ja alatte riidellä siitä. Teidän pitää tietää, että ette ole
sydneyläisiä tai melbournelaisia, vaan olette vain sahaja-joogeja. Sahaja-joogi ei kuulu mihinkään kastiin, yhteisöön tai rotuun, tai
mihinkään uskontoon, eikä myöskään mihinkään kansakuntaan. Mistä tahansa kansakunnasta tulettekin, olette sahaja-joogeja,
olette universaaleja olentoja - sitä todella olette.

Voitte tuntea kenen tahansa täällä istuvan värähtelyt, olipa hän sitten Havaijilta tai Amerikasta, sillä ei ole merkitystä. Kun
pystytte tuntemaan kaikki muut, se tarkoittaa, että ette enää kuulu mihinkään yhteisöön tai mihinkään tiettyyn maahan, vaan
olette universaaleja olentoja. Ja se meidän on tehtävä: meidän on luotava enemmän universaaleja olentoja. Nopeuttaaksemme
tätä haluamme saada näitä suuria sieluja tänne maan päälle. Se on hyvin tärkeä tehtävä. Heidän on oltava täällä maan päällä,
koska he ovat tämän jumalallisen työn suurenmoisia kanavia. Kun he alkavat laskeutua maan päälle, nämä todelliset kanavat,
kaikki nopeutuu, ette tiedäkään kuinka räjähdysmäisen nopeasti Sahaja Yoga tulee leviämään. Tulette hämmästymään kuinka
nopeaa kasvu on, kun nämä ihmiset tulevat tänne. Meidän on yritettävä järjestää asiat niin, että saamme näiden ihmisten
todelliset siunaukset siitä, että he tulevat tänne maan päälle. Se on hyvin tärkeää.

Pyydän teitä tarkastelemaan avioliittoa uudesta näkökulmasta ja uusin ajatuksin, joiden avulla voitte todella ymmärtää näiden
avioliittojen arvon. Tehkää sitten avioliitosta onnistunut eikä mikään epäonnistunut tai tyhjänpäiväinen. Se olisi todella suuri
synti, sillä te menette naimisiin oivaltaneiden sielujen edessä. Kysymys ei siis ole vain naimisiin menosta niin kuin muut ihmiset
menevät, ja sitten he laittavat autoonsa kyltin: "Vastanaineet" - ja ajavat pois ja ajautuvat kohti avioeroa. Tällaista ei saa tapahtua
Sahaja Yogassa - asia on otettava vakavasti. Jos ette ota asiaa tarpeeksi vakavasti, on parempi olla avioitumatta. Jos teillä on
odotuksia avioliiton suhteen, on parempi olla avioitumatta. On parempi että ei avioidu. Kukaan ei pakota menemään naimisiin.
Sanokaa vain: "Ei todellakaan, en aio mennä naimisiin."

Mutta jos aiotte jatkaa tällä tavalla, niin vahingoitatte Sahaja Yogaa pahimmalla mahdollisella tavalla. On kuin puukottaisitte
selkään Sahaja Yogaa. Teidän ei tarvitse mennä naimisiin, jos ette halua sellaista. Päinvastoin, on parempi, että on paljon
sellaisia aviopareja, jotka voivat hankkia lapsia, ja heille voi syntyä näitä suurenmoisia ihmisiä. Jos ajattelette, että
sopeutuminen ja kaikki muu tarkoittaa kaikenlaisia vanhoja käsityksiä avioliitosta, on parempi, että ette avioidu. Tämä on uusi



taivaallinen avioliitto, johon teidän pitää valmistautua, jotta voitte ottaa vastaan kaiken kauneuden ja siunaukset sekä avioliiton
kaikkein suurimman ja syvimmän merkityksen. Toivon, että ymmärrätte, että Sahaja Yoga painottaa avioliiton tärkeyttä, ja emme
usko askeettisuuteen ja perhe-elämän hylkäämiseen. Uskomme, että perhe-elämä on kaikkein tärkeintä. Meidän pitää
vakiinnuttaa se erittäin hyvin tänne maan päälle ja huolehdittava, että näissä kauniissa jumalallisen rakkauden pesissä syntyy
suuria sieluja. Ja meidän on jatkettava tätä edelleenkin.

Hyvän avioelämän toteutumista ei voi mitenkään estää. Toivon, että te kaikki saisitte oikein hyvän ja onnellisen avioliiton. Ja
heille, jotka eivät ole naimisissa, toivon, että hekin saisivat oikein onnellisen avioliiton. Tänään taitaa tulla kuluneeksi
kolmekymmentäkuusi vuotta siitä kun menin naimisiin. Monia vuosia on kulunut, mutta tunnen edelleen olevani kuin morsian
mieheni seurassa, koska olemme todellakin eläneet viisaasti. Tietysti on ollut ylä- ja alamäkiä, mutta loppujen lopuksi koko
asiaan suhtautuu aivan uudella tavalla. Sain tänään kauniin kirjeen, jossa hän kiittää teitä siitä ystävällisyydestä, jota olette
osoittaneet Minua ja häntä kohtaan. Pidämme siis pujan: tänään palvotte Minua Gruha Lakshmina ja itsessänne olevaa Gruha
Lakshmia. On välttämätöntä palvoa Minua Gruha Lakshmina, koska teillä kaikilla on ongelmia oman Gruha Lakshminne, eli
vasemman Nabhin kanssa. Toivon, että se tulee teillä kaikilla parempaan kuntoon.

Voimme aloittaa pujan. Tämän lyhyen pujan jälkeen teemme Devi havanan, koska sitä emme ole vielä aikaisemmin tehneet, ja se
on hyvin tärkeä. Meidän pitää yrittää tehdä se tänään jos vain mahdollista. Olisi hyvä, jos voisimme sanoa tuhat nimeä. Kuka
muu on menossa naimisiin? Te myös? Otetaan heidät kaksi. Tulisitteko tekin tänne, olkaa hyvä. Nämä ovat hyvin käteviä, eikö?
Hyvin käteviä.

Istukaa nyt kaikki alas. Kyllä, siihen vain. Istukaa alas. Ketä muita oli vielä? Voit istua siihen. Sinä voit siirtyä sinne. Ensin on
Ganesha Puja. Kerro sen merkitys myös. Heidän pitää tietää merkitys. Pyysin häntä tänään kertomaan myös merkityksen.

Tätä halusimme sanoa, että Kristus kuvaillaan vain suppeasti. Kuvaus on hyvin lyhyt. Kaikki mitä Hän on; oikeastaan kaikki
Hänen ominaisuutensa kuvataan lyhyesti, hyvin suppeasti. Hän lukee nämä muutamat ominaisuudet ja selittää ne teille samalla
kun pesette Jalkojani. [Ganesha Atharva Sheershaa aletaan lukea] Joogi: (Tässä palvomme Jeesusta Shri Ganeshan nimen
kautta. Hänen katsotaan olevan täydellisesti kaikkien periaatteiden perusydin.) Kaikkien periaatteiden - Tattwa. (Hänen
katsotaan olevan myös 'kartasi' …) Shri Mataji: Kaiken Tekijä. (Sitten sanotaan: "twameva kevalam dartasi", joka tarkoittaa …)
Shri Mataji: Kaiken Kannattaja. Hän kannattelee kaikkea.

Hän poistaa kaikki ongelmat. Hän on poistaa ne. Hän imee itseensä kaikki universumin ongelmat. Brahma, Brahma. Brahma
tarkoittaa Brahma shaktia, pranavaa. (Hän on aina …) Aina läsnä sinussa henkenä. Hän sijaitsee sinussa hengen muodossa.
(Kaikki mitä Hän puhuu …) On totuus. Ei: "Hän puhuu totuuden", vaan: "Hän on totuus". Oppilaissa.

Oppilaan periaatteessa. Hän on olemassa kaikissa ilmansuunnissa. Hän on kaikki kirjallisuus. (Hän on täydellinen …) Ilo. "Sinä
olet kaikkialla oleva Voima sisällämme." “Sat chit ananda dvitiyosi” tarkoittaa: "Kukaan ei voi verrata Sinua kykyysi olla Sat Chit
Ananda.” (… Chit tarkoittaa …) Huomiota. Ananda tarkoittaa iloa. "Ketään ei voida verrata Sinuun." (… Sinä olet olevainen Brahma
…) Luoja. (… kun koko maailma …) Tuhoutuu.



"Tish thati" tarkoittaa, että se pysyy paikallaan: "Koko maailmaa pysyy paikallaan Sinun ansiostasi. Niin kauan kuin Sinä olet
olemassa, maailma pysyy paikallaan." Kun olet täydellisesti, koko maailma on tuhoutunut, vain silloin olet siellä. Sinä olet
todistaja. Kaikki voivat vain kokea Sinut eikä mitään muuta. Hänen kauttaan, Hänen kauttaan. (… Hän on …) Vesi. Hän on
’akasha’. Hän on taivas, eetteri. Kaikki elementit.

Hän opastaa. Katsokaas, äänessänne on neljä vaihetta kun ne – ’para’, ’pashanti’, ’madhyama’, ... Äänessä on neljä eri vaihetta, ja
se alkaa täältä. Ääni alkaa täältä. Tämä on 'para'. Ääni alkaa 'parasta'. Se alkaa täältä. Sitten se menee 'pashantiin', ja sydän
sykkii. ’Pashanti’ tarkoittaa, että se vain tarkkailee. Täällä se on 'madhyama'. Tässä on keskus, ja se tarkoittaa, että se ei tarkkaile
eikä tee mitään.

Ja sitten suun kohdalla se muuttuu kauniiksi puheeksi. Eli, "Sinä hallitset kaikkia näitä neljää äänen vaihetta". Ei, ei, 'gunas virtues
nahi'. ’Guna’ tarkoittaa ominaisuutta. Ymmärrättekö, 'tamo guna', 'rajo guna' ja 'satya guna'; Hän on niiden yläpuolella, Hän on
noussut niiden yläpuolella. Hänelle syntiä ei ole olemassakaan. Kaikki, mitä Hän tekee, on jumalallista. "Olet kehosi yläpuolella."
"Olet ajan yläpuolella." Muladhara Chakra.

"Olet kolme voimaa." Kolme voimaa. 'Trigunatmika' tarkoittaa kolmea voimaa: Mahalakshmi, Mahasaraswati, Mahakali. ( …
tarkoittaa, että he kaikki meditoivat …) Sinua. Koko ajan. Hän on Luoja. Hän on Ravitsija. Hän on myös Suojelija. Hän on Tuhoaja.
Indra on Jumalien Jumala.

Hän on Jumalan ääni – ’Omkara’. Hän on kaikki tämä yhdessä. Kaikkia vasemmalla puolella sijaitsevia taivaallisia olentoja
kutsutaan nimellä 'gana'. Arkkienkeli Mikael on heidän johtajansa. Hän oli olemassa heitä ennen. Hän syntyi heitäkin
aikaisemmin. Hän on korkeampi kuin he. Tätä on alfa ja omega: Hän on ensimmäinen luotu Sana, ja Hän on myös viimeinen
Sana, Hän on viimeisen luodun sanan yläpuolella. Saatte pelastuksen 'bindun' kautta. Nuo värähtelyt, en tiedä pystyttekö
näkemään ne?

Ne näyttävät pilkuilta - 'anusvarah' tarkoittaa pilkkuja. Näin voitte … Joka puolella on pienen pieniä pilkkuja; jos voitte nähdä ne …
Täydellinen ’Omkara’ on: ensin on ’Ga-karah’, joka on Ganapati, ’Ga’. “Ga-karah purva-rupam”: se on ensimmäinen äänne. Aluksi
tulette Ganeshan muotoon, “purva-rupam” – Ganesha on siinä. Sitten tulette ’Omkaran’ muotoon … Ja lopuksi tulette vain
pilkuksi. Äänet ovat mantroja. Jotta voisitte tuntea Hänet mantrojen kautta, teidän on opittava Ganesha-’vidya’, eli tieto
Jeesuksesta. Jos haluatte oppia mantrat, teidän on opittava ne sen tiedon kautta, joksi koko tiedettä kutsutaan, eli Ganeshan
Tieto. Tai sitä voidaan kutsua Ganeshan 'Vidyaksi', eli Ganeshan Tekniikaksi. Jos haluatte tietää, miten mantrat toimivat, se on
tiede.

Tiedettä kutsutaan Ganesha-’vidyaksi’; kaikki on Hänen tiedettään. Siksi Häntä kutsutaan ’Ganakaksi’, ’Ganaka-rishihi’, koska Hän



on (tieteen) mestari. Hän on mantrojen, äänten taidon mestari. ’Chandah’. Se on mantra - Gayatri on yksi mantroista. Ja se
sijaitsee oikealla puolella. ’Chandah’ tarkoittaa … kaikkien mantrojen nuottia. Rytmiä! Rytmiä. Mantrat pitää sanoa tietyllä
rytmillä, ja Hän on se rytmi.

Miten tämä jumaluus herätetään. Joogi: (“Aum Gam Ganapataye namah” – tämä on mantra, jolla tämä jumaluus herätetään.)
Ganesha-’vidya’, ymmärrättekö. Yksi hammas; koska toisella Hän kirjoittaa. Ja Hänellä on kärsä. Se on yksi silmukoista. Hän
ohjaa teitä silmukan avulla. Jos ette käyttäydy kunnolla, Hän laittaa silmukan ympärillenne ja vetää takaisin. Kyllä. 'Ankushaa'
käytetään elefantin ohjaamisessa.

Elefantin. ’Ankusha’ (piikkisauva). Mutta se on ohjaamiseen tarkoitettu väline. (… hän tarjoaa …) Suojaa. Se tarkoittaa hyvin
nöyrää eläintä, hyvin nöyrää, ja Hänellä se on hiiri. Ja Kristuksellakin oli aasi, joka on hyvin nöyrä eläin. Punaisiin vaatteisiin.
Ainakin Hänen chakraansa meidän pitäisi laittaa punaista. Hyvä joogi, ei - … Ei, ei, "joogi" ei tarkoita ketä tahansa, joka käy
kirkossa: sellainen ei ole joogi. Joogi on … joogan tilassa.

’Evam dhyayati’ tarkoittaa: “jonka avulla tiedät.” Jälleen, vain joogit! Kumarran Sinulle. Sillä Hän on puhtaus. (… Hän on syntynyt)
Shivasta. Shiva on … Te tunnette kyllä Shivan. Sinä olet suurin, Sinä olet siunausten veistos. Sinä olet siunausten veistos. Tämä
on vain lyhennetty versio. Tämän avulla ei voi mitenkään ymmärtää Häntä. Mutta tämä sanotaan alussa vain siksi, että …
Katsokaas, he ovat jumalia.

Tekin olette nyt jumalia, koska teillä on kaikki voimat. Rukous osoitetaan Vishnulle, jotta Hän loisi voiman, jolla voidaan tuhota
kaikki kauheat paholaiset. Ja silloin luotiin Jumalatar. Tämä kertomus olisi hyvä kuulla. Onko teillä "Devi Bhagwat" - onko teillä
se? Toivoisin, että lukisitte sen. Hyvä. Tiedätte kertomuksen? Hyvä … sitten voit sanoa mantrat. [“Mahalakshmi Stotram.”] Raul
Bai on hyvin tarkka siitä, että seremonia suoritetaan asianmukaisesti. Sanoin, että aivojen pitää olla kunnossa ennen kaikkea.

Jos vain tekee kaiken tarkasti, tekee sitä ja tätä. Aluksi ego pitää saada pois, muuten ei ole mitään hyötyä. Onko tuolla lisää
jogurttia? Kaksi pujaa on liikaa! 'Raktagandha': Hän haluaa, että 'raktagandha' peittää Häntä. Se on eräs puu, jota kutsutaan
’raktagandhaksi'. Se on kuin santelipuu, mutta punainen väriltään, ja Hän haluaa olla koko ajan sen peitossa. Siksi Minun on
peitettävä Itseni tältä alueelta, jossa Hän sijaitsee. Raktagandha. 'Rakta' tarkoittaa verta ja 'gandha' tätä tiettyä santelipuuta, joka
on punaista, ja joka hierotaan hienoksi ja laitetaan tänne.

Onko tämä tyypillistä balilaista vai australialaista? Värähtelyjä on todella paljon, ja lopusta Minä pidän huolen. Hän sanoo, että
olette sanoneet kaikki mantrat, nyt hän on valmis. Katsotaan kuka saa parhaan kuvan! Missä Barbara on? Tule ottamaan
valokuva itsellesi. Annetaan hänen ottaa yksi kuva. Hetki vain, hän päättää miten ottaa. Katsokaas, valokuvien onnistuminenkin
riippuu täysin omasta mielentilastanne. Valmista? Joko riittää?

Jumala siunatkoon teitä.



Hänkin haluaa vielä kuvan? Hyvä on. Voitte tulla lähemmäs ottamaan kuvan Jaloistani. Tulkaa, teidän pitää ottaa kuva Jaloistani
myös. Valmista? Hyvä. Avioliiton pyhyydelle.

Jumala siunatkoon teitä ja antakoon täyden käsityksen avioliiton pyhyydestä.

Nyt aloitamme … Nyt teidän pitää siirtyä, ja ne henkilöt, jotka ovat havanassa ensimmäistä kertaa, voivat tulla lähemmäksi. Jos
olette ensimmäistä kertaa, tulkaa lähemmäksi. Voitte ottaa itsellenne jakkaran, tai jotain, tai vaikka tuolin.  
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Public Program Day 7 (Declaration: "I am the Holy Ghost"). New York (USA), 30 September 1981.

Eilen kerroin tästä chakrasta, joka on hyvin tulinen, koska tätä chakraa hallitsee tulinen jumaluus, Jagadamba, joka on
maailmankaikkeuden Äiti.

Hän suojelee lapsiaan, jotka yrittävät uida yli illuusion meren, ja joita häiritsevät aina ihmiset, jotka vastustavat Jumalaa, jotka
ovat Kristusta ja Jumalaa vastaan, ovat paholaisia, ja joita kutsutaan nimellä 'rakshasa'. Hänen täytyy suojella heitä, ja siksi Hän
on niin tulinen jumalatar, kuin naarastiikeri. Yksi Hänen kulkuvälineensä onkin tiikeri, toinen on leijona. Tänään sitten opimme
tuntemaan tämän chakran, joka on Vishuddhi-chakra - Vishuddhi. Amerikka on maailmankartalla tämä keskus,
Vishuddhi-chakra. Siksi on tärkeää tietää, mitä amerikkalaiset edustavat. Tässä keskuksessa on kuusitoista alapunosta, ja
fyysisellä tasolla se ilmenee kaulapunoksessa, joka pitää huolta korvista, nenästä, kurkusta, silmistä ja kaulasta, ja hoitaa kaikkia
tämän alueen ongelmia. Kasvon muodot muotoutuvat tämän chakran mukaan. Tämän keskuksen kunto näkyy kasvojen
ilmeessä. Kuten kerroin, sillä on kuusitoista alapunosta, ja kaikki vokaalit muodostuvat tässä keskuksessa.

Englannin kielen vokaalit eivät ole tieteellisesti katsoen oikeanlaisia. Mutta Devanagari -kirjoitusjärjestelmässä on kaikki vokaalit,
joita on kaikkiaan kuusitoista. Siksi ne syntyvät kaikki tällä alueella. Tämä on tämän keskuksen karkea puoli. Tämän keskuksen
hienojakoinen puoli on se, että se on kollektiivisuuden keskus. Kun ihminen nostaa päänsä ylös, hän näkee ympärillään
kaltaisiaan, ja alkaa ajatella, että heidän välillään täytyy olla hyvin paljon jotain yhteistä, että olemme osa yhtä universaalia
olentoa, suurta esiaikaista persoonaa. Sushumnan, ylösnousemuksen keskitie luo lopulta tämän Esiaikaisen Olennon, joka on
lopullinen, täydellinen muoto tälle ylösnousemukselle, evoluutiolle, ja se päättyy tänne. Tämä on siis Esiaikainen Olento, jos
sanomme, että tämä on Esiaikainen Olento ja tämä Esiaikainen Vishuddhi, silloin tämä Vishuddhi edustaa sitä, jota muslimit
kutsuvat Akbariksi … Jumalan Akbar-muoto. Esiaikainen Suuri Olento. Sanskritin kielessä sitä kutsutaan nimellä 'Virat'.

Tämä Esiaikainen Olento inkarnoitui maan päälle - kuten kerroin, kaikki nämä muodot inkarnoituvat - ja keskellä oleva muoto on
Shri Krishna. Ja Hänen voimansa oli Radha. 'Ra' tarkoittaa energiaa, 'dha' ylläpitäjää. Radha tarkoittaa siis Häntä, joka ylläpitää
energiaa, Radha. Tässä keskellä ovat Shri Krishna ja Radha. Oikealla puolella Hän on kuninkaana, kun Hän lähti Gokulista ja
Mathurasta tapettuaan paholaisen nimeltä Kamsa, joka oikeastaan oli Hänen setänsä. Hän meni Gujaratiin ja asettui sinne ja
hallitsi sitä maata; siellä Häntä kutsuttiin nimellä Vitthala, Vitthala ja Rukhmini. Kerron teille nämä nimet siksi, että kun nostatte
Kundaliinia, ja jos Kundaliini pysähtyy tähän kohtaan, teidän on lausuttava Hänen nimensä. Vasemmalla puolella on Hänen
siskonsa, joka syntyi, ja Hänet tapettiin melkein heti, ja Hän näyttäytyy meille salaman muodossa taivaalla. Häntä kutsutaan
nimellä Vishnumaya.

Kaikki nämä kolme keskusta ovat hyvin tärkeitä. Kun olette kollektiivinen, silloin nousette ylös tämän keskuksen kautta. Voima
menee läpi tästä. Oikeastaan tämän keskuksen juuret alkavat täältä. Juuret alkavat täältä ja kasvavat ristiin tänne ja tänne.
Ristiin meneminen tapahtuu tässä, mutta egon ja superegon juuri alkaa tästä. Shri Krishna, kuten tiedämme, ilmestyi Arjunalle
Viratan, Suuren Esiaikaisen Olennon muodossa. Arjuna näki Hänet valtavan suurena olentona. Ja hän näki kaikkien
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ihmisolentojen ja luotujen liikkuvan Hänen sisässään. Hän ei kestänyt sitä enempää ja sanoi: "En halua nähdä enää."

Shri Krishna kertoi 'Gitan' vain Arjunalle, yhdelle ainoalle henkilölle. Hän ei kertonut sitä kenellekään toiselle, koska Hän oli
syntynyt 6000 vuotta aiemmin. Siihen aikaan ihmiset olivat niin kypsymättömiä, että Hän ei kertonut tästä kenellekään muulle
kuin Arjunalle. Ja eräs toinen henkilö sai kuulla tämän ja kirjoitti sen muistiin, ja hän oli Vyasa, runoilija. Gita on Vedanta, mikä
tarkoittaa Vedojen loppuosaa. Vedoilla on kaksi puolta. Toinen puoli on mantrat, joilla herätetään oikea puoli tai elementit, ja
loppuosassa on filosofia. Ja Krishna käytti Gitan filosofiaa. Hän käytti Gitassa Vedanta-filosofiaa selittääkseen mitä on tieto,
mikä on Jumala, mikä on Henki ja kuinka se saavutetaan ja mitä siinä tapahtuu. Krishnan perusluonne Hänen tulemisessaan oli
tämä.

Mutta Rama eli kuin ihmisolento ja vakiinnutti erityisen paikan, tai sanotaan, että vakiinnutti erityisen luonteenpiirteen
hyväntahtoisesta kuninkaasta, jota muut kuninkaat saattoivat seurata. Mutta kun Krishna tuli, Hän huomasi, että kaikkialla oli
pelkkää ritualismia, täynnä kaikenlaista kuollutta, yliluonnollista ja alitajuntaan liittyvää toimintaa, ja ihmiset olivat hyvin
materialistisia ja onnettomia. Niinpä Hän vakiinnutti Itsensä näytelmän, 'leelan' inkarnaationa. Koko maailma on vain näytelmää.
Se on vain näytelmää, ja te itse todistatte sitä. Kun katsotte näytelmää, tunnette kuin olisitte mukana siinä. Jos vaikkapa
Napoleon tai joku on näytelmässä. Alatte tuntea kuin olisitte Napoleon, ja kun menette kotiin, puhutte hetken aikaa kuin
Napoleon. Pidätte itse vitsiä yllä. Mutta se on näytelmää, se on ulkopuolella.

Ette ole Napoleon. Joskus, kun katsomme vaikkapa elokuvaa, samaistumme esitykseen niin paljon, että itkemme, suremme, ja
joskus saatamme olla hyvin kiihtyneitä. Mutta kun näytelmä on ohi, silloin yhtäkkiä tajuamme. "Voi luoja, sehän olikin näytelmä."
Samalla tavalla koko ihmisen elämä on näytelmää. Koko näytelmän näkee vain silloin, kun on saanut oivalluksen ja tullut
todistajaksi. Niiden, jotka ovat saaneet oivalluksen, tulisi ymmärtää, että olette nyt tulleet todistajiksi. Alatte katsella kaikkea ja
huomaatte: "Ooh, olen etäällä siitä, minä vain todistan." Eräs intialainen sahaja-joogini ei ollut koskaan ennen matkustanut
minnekään, eikä ollut koskaan matkustanut lentokoneella. Hän tuli hyvin perinteisestä perheestä, eikä ollut koskaan kulkenut
yksin missään.

Sellainen henkilö hän oli. Hän sai oivalluksensa ja tuli Amerikkaan. Hän kertoi Minulle: "Ei mitenkään tuntunut, että olin menossa
Amerikkaan, että lentäisin lentokoneella, ja että pitäisi pelätä jotain. Ei mitään sellaista. Kaikki sanoivat, että pitää olla
varovainen, ja ihmettelin, että mitä he oikein huolehtivat. Se ei huolettanut minua lainkaan, kaikki oli kuin näytelmää, menin
koneeseen, tulin perille, ja vastassa oli ihmismeri, enkä nähnyt veljeäni, ja ajattelin, että olin eksynyt. Ajattelin: 'No, jos olen
eksynyt, mitä siitä. En ole koskaan eksyksissä, koska olen itseni kanssa.' Niin menin sitten taksinkuljettajan luo, ja ajattelin
sanoa: 'Vie minut veljeni luo,' " kun sitten veli tulikin ja löysi hänet. Ja hän sanoi vain: "Olin täysin levollinen, en jännittänyt
ollenkaan, todistin vain koko näytelmää ilman minkäänlaista huomiota tai tietoisuutta siitä, tein kaiken aivan automaattisesti."

Se tapahtuu teillekin. Näette kuoleman, näette elämän ja näette näytelmän. Ettekä mene mukaan siihen. Kun ette ole siinä
mukana, teillä on täydellisen hyvä ja rauhallinen olo. Esimerkiksi, kun olette vedessä, olette huolissanne aalloista. Mutta jos
pääsettekin ylös veneeseen, aallot näyttävät hauskoilta. Tai jos osaatte uida, silloinkin se tuntuu hauskalta. Kun saatte
oivalluksenne, silloin kaikki muuttuu näytelmäksi, ja kiintymättömyys alkaa kehittyä teissä. Hän on Yogeshwara. Hän on
täydellinen kiintymättömyys.



Vaikka Hän oli kuningas, vaikka Hän elikin ylellistä elämää, Hän oli kiintymätön persoona. Kun Hän tuli tänne maan päälle,
Hänellä täytyi olla omia voimia. Hän ei tiennyt miten antaa ihmisille näitä voimia, koska Hän tiesi, että ei voinut antaa oivallusta
ihmisille silloin 6 000 vuotta sitten. Hän keksi keinon, jolla Hän otti Itselleen 16 000 vaimoa. Nämä vaimot olivat vain Hänen
voimiaan kantavia naisia. Siitä on olemassa hieno tarina, jonka kaikki intialaiset tuntevat, ja johon tekin voitte tutustua. Hänestä
tuli kuningas, ja Hän teki kaiken tämän, ja Hänellä oli viisi elementtiä vaimoinaan. Hänen viisi kuningatartaan olivat nämä viisi
elementtiä, ja 16 000 vaimoa olivat itse asiassa Hänen omia voimiaan, jotka ilmenivät ihmismuodoissa. Hän tuli maan päälle
Krishnana. 'Krishi' tarkoittaa maanviljelyä, kylvöä.

Hän kylvi henkisyyden siemenet. Hän sanoi: "Nainam Chindanti Shastrani, nainam Dahati Pavakah, na Chainam Kledayanty apo,
na Shosayati Marutah." Se tarkoittaa, että tätä Henkeä ei voi tappaa, sitä ei voi poistaa, sitä ei voi tuhota, eikä sitä voi muuttaa -
se on ikuinen. Ja sen todisteena Kristus tuli maan päälle tähän keskukseen, ja Hän osoitti ylösnousemuksellaan, että Henkeä ei
voi tappaa. Nyt kerron teille Shri Krishnan diplomaattisesta elämästä. Hän oli diplomaatti. Hän oli diplomatian inkarnaatio.
Parasta diplomatiaa on sellainen, että esittää muille täysin absurdeja ehtoja. Jos esittää absurdeja ehtoja, silloin ihminen menee
pyörälle päästään ja antaa periksi. Sillä jos lähestyy ihmisiä suoraan jollain asialla, ja kun ihmiset ovat kypsymättömiä, he alkavat
älyllistää ja rationalisoida kaikkea.

Silloin on parempi esittää heille ehdotus, joka on absurdi, ja antaa heidän itse selvittää asiaa, ja sitten he tulevat luoksenne
antautunein mielin. Nyt kerron teille kuinka se tapahtuu. Arjuna oli Krishnan oppilas, ja kun Arjuna alkoi käydä sotaa
Kaurava-sukua vastaan, jotka olivat sen ajan saatanallisia voimia, hän joutui epätoivoon ja sanoi: "Tässä joukossa on
sukulaisiani, siellä on yksi guruistani, joka opetti minua ampumaan nuolella, miten voisin taistella heitä vastaan?" Silloin Krishna
kertoi 'Gitan' Arjunalle, suullisesti. Ensiksi Hän sanoi, että on löydettävä oma Itse. On saatava tieto Itsestä. On saatava oivallus.
On saatava tieto. Tieto ei tarkoita esimerkiksi ideaa tämän rakennuksen arkkitehtuurista, vaan tietoisuutta omasta Hengestä.
Arjuna oli tavallaan sen ajan keskiverto ihminen, intellektuelli, ja hän esitti Krishnalle kysymyksen - kuten tavallista, intellektuellit
ovat hyviä kysymään, mutta eivät antamaan vastauksia.

Niinpä tämä intellektuelli kysyi: "Käsket meitä menemään sotaan, ja nyt käsket minua löytämään Henkeni. Miten nämä kaksi
asiaa kohtaavat, koska monien mielestä - jotka nykypäivänäkin puhuvat - oivaltaneen miehen ei pidä taistella. Hänen pitää pysyä
aloillaan ja kestää kaikki kärsimykset. Hänen pitää kärsiä." Ja hän jatkoi: "Miten voit sanoa, että minun pitää tulla Hengeksi ja
sitten taistella näitä pahoja voimia vastaan? Miksi minun pitäisi taistella näitä pahoja voimia vastaan?" Shri Krishna ajatteli, että
keskiverto ihmiselle on hyvin vaikeaa kertoa miten se tapahtuu. Itse asiassa se on hyvin yksinkertaista. Kun olette todistajia,
taistelette paremmin. Teidän on taisteltava pahaa vastaan.

Miksi olette valaistuneita, jos ette taistele pimeyttä vastaan. Teidät on luotu valoiksi taistelemaan pimeyttä vastaan eikä vain
tyytyä sanomaan: "Oi, olen valo, olen valo, olen valo …" Teidän on taisteltava pimeyttä vastaan. Ja sitä oli vaikea hyväksyä, että
miksi piti taistella pimeyttä vastaan, joten Krishna sanoi: "Hyvä. Tee niin, että teet mitä haluat tehdä ja lasket sitten tekosi
hedelmät Luojan Lootusjalkojen juureen." Tämähän on absurdia, tämä on absurdi ehto. Kuin noudattaisi karmaansa, mutta
laskisi sen hedelmät Luojan Lootusjalkojen juureen - mikä on absurdi ehto, sitä ei vain pysty toteuttamaan. Miksi? Koska herra
Ego istuu tässä näin. Aina kun teette jotain, sanotte, että minä teen. Ja vaikka sanoisitte: "Olen Kristuksen morsian, ja teen
Jumalan työtä".



Saatatte sanoa niin. Mutta syvällä sydämessänne asia ei ole niin. Koska ette ole sisältä onttoja, persoonia, joilla ei ole egoa.
Teidän on päästävä eroon egosta, muuten te teette työn ja olette tietoisia siitä - se on myytti, itse asiassa ihmiset eivät tee
yhtään mitään. Se on myytti. Esimerkiksi, olemme rakentaneet tämän kauniin kirkon. Mitä olette saaneet? Mitä tahansa Jumala
on luonut, te vain muutitte sen muotoa ja kokositte yhteen - elotonta elottomasta. Mitä elävää olette saaneet aikaiseksi? Ette
pysty edes muuttamaan kukkaa hedelmäksi.

Vai pystyttekö? Se on myytti. Me uskomme, että teemme sitä, tätä ja tuota. Itse asiassa ette tee mitään. Te vain muutatte
elotonta toisenlaisiin muotoihin. Se myytti teissä, että teette jotain, kasaantuu täksi kirkkaan väriseksi alueeksi päässänne. Se
voi olla aika suuri - se voi olla suuri kuin … jopa suurempi kuin ruumiinne, suurempi kuin tämä suuri kupoli. Hänellä, joka
suunnitteli tämän, on täytynyt olla ehkä vielä tätäkin suurempi ego, paljon mahdollista, ja sen kanssa kun liikkuu kadulla, ei tiedä
miten pysyä pystyssä. Koko ajan kantaa tällaista suurta juttua päänsä päällä, ja Ego sanoo: "Ooh, kyllä olet sitten mahtava." Jos
tapaa tällaisen henkilön, on parempi olla varuillaan.

Pysykää loitolla ihmisistä, jotka ovat tehneet jotain suurta. Muuten he alkavat käyttää teitä johonkin tarkoitukseen. On parasta
pysytellä kaukana tällaisista ihmisistä. Eli, tämä herra Ego kehittyy suureksi … Kun se alkaa kehittyä, se laittaa päähänne
ajatuksia - aluksi se saa ajattelemaan: "Olet jotain suurta, olet todella jotain suurta." Joskus siitä saa kolauksia itselleen, koska
ihmiset eivät hyväksy teitä yhtä suurenmoisina, kuin uskotte itse olevanne. Tällaisesta kolauksesta se vain kasvaa entisestään,
se on kuin ilmapallo, jos sitä iskee, se nousee ylös, ja kun iskee uudestaan, niin … Kumpikin tapa on kamala. Sitä voi pullistaa tai
iskeä. Jos sitä iskee, se voi kasvaa todella suureksi, ettekä sitten tiedä mitä tehdä, ja silloin kierrytte alas tänne, vasempaan
Vishuddhiin. Sitten alatte ajatella: "Ei olisi pitänyt tehdä niin," koska ajattelette, että egonne on loukkaantunut siitä. Kuljette
syyllisyyttä tuntien, koska ajattelette, että egonne on loukkaantunut siitä.

Tähän suureen palloon liittyvä imagonne on saanut kärsiä, joten olette loukkaantunut. Tämän asian voi luovuttaa Luojan jalkojen
juureen vasta sitten, kun olette saaneet oivalluksenne. Ne ihmiset, jotka ovat saaneet oivalluksen, miten he toimivat? He sanovat:
"Äiti, se nousee, se toimii." "Se ei nouse, se ei toimi." He puhuvat kolmannessa persoonassa. Nostatte Kundaliinin - sanotaan,
että teillä on ystävä, jonka tuotte mukananne - eikä teidän ystävänne saa oivallusta. Ette sano: "Olen antanut oivalluksen", ette
sano: "Minä nostin Kundaliinin", vaan sanotte: "Äiti, se ei vielä toimi, tällä puolella tuntuu vielä kuumaa, tämä sormi kuumottaa,
tässä chakrassa on tukos." Puhutte kaikesta kolmannessa persoonassa. Ette koskaan sano: "Minä teen."

Jos vaikka poikanne tai isänne ei saa oivallusta, sanotte: "Tiedätkö, olen pahoillani, et saa oivallusta, se ei toimi," - 'se'. Teistä
tulee kolmas persoona. Ja kun Kundaliini virtaa, sanotte: "Se virtaa, se toimii, siellä se on." Tämä on se teoria, jonka Shri Krishna
halusi tuoda esille, että koko asian, 'karman' pitäisi muuttua 'akarmaksi' [ilman toimintaa], kuten aurinko, joka paistaa, mutta se ei
ole tietoinen siitä. Se vain säteilee. Se ei välitä, se ei ole tietoinen siitä. Se tulee esiin, muuttaa kasvien lehtien toimintaa, antaa
niille värin, antaa happea, tekee kaikenlaista ja menee sitten piiloon, eikä tee siitä numeroa. Se vain säteilee eikä vaadi itselleen
minkäänlaista tunnustusta, kuten: "Minä tein sen, minä teen tällaista." Tällaista teillekin tapahtuu, kun teistä tulee 'akarmi'
[tekijätön]. Näin te tulette sanomaan.



Tämä on Shri Krishnan teoria karmasta. Hän sanoi, että tulee päivä, jolloin saatte oivalluksenne, ja silloin teidän karmanne
imaistaan pois. Kristus on kaiken sen ruumiillistuma, josta Krishna ennusti. Hän tuli maan päälle todistamaan sen. Toinen asia,
josta Krishna puhui, oli Bhakti Yoga. Teidän täytyy - te palvotte tällä puolellanne - teidän täytyy palvoa Jumalaa, teidän täytyy
antautua Jumalalle. Kun sanomme, että rukoilemme Jumalaa, mehän pyydämme Häneltä kaikenlaista, tapa, millä me
pyydämme Jumalalta koko ajan jotain, on kamala, kuten: "Haluan avioeron, en haluakaan tätä vaimoa, tai tekisitkö minulle …"
Pyytelemme kaikenlaista. Sanomme, että olemme sodassa, meidän pitää voittaa, vihollisen pitää hävitä, pyydämme Jumalalta
kaikenlaista. Jumalan täytyy olla lopen kyllästynyt kaikkiin pyyntöihimme. Oli miten oli, antautuminen Jumalan lootusjalkojen
juureen tapahtuu palvonnan kautta - tässäkin Krishna oli diplomaattinen. Hän sanoi, että jos haluaa palvoa antaumuksella, sen
pitää olla 'ananya'.

'Ananya'… Tämä sana on kaikkein diplomaattisin, ja Hän käytti sitä yhä uudestaan ja uudestaan, ja jonka kaikki oppineet ovat
jättäneet täysin vaille huomiota. Ananya tarkoittaa sitä, että ei ole ketään toista, että on yhteydessä. Antautumisen täytyy
tapahtua silloin, kun on yhteydessä. Mikä on täysin totta. Jos alkaa osoittaa antaumusta ilman yhteyttä, kenelle sitä osoittaa?
Jos ei ole yhteyttä - jos vaikka olen Lontoossa, ja te olette täällä. Kirjoitatte kirjeitä yhden toisensa jälkeen. En saa niitä koskaan,
en lue niitä, en näe niitä koskaan. Mitä hyötyä siitä on? Teillä täytyy olla yhteys Kaikkivaltiaaseen Jumalaan, ja jos silloin
osoitatte antaumusta, sillä on merkitys.

Ennen oivallusta ei 'bhaktilla', antaumuksella ole merkitystä. Kuten nämä hullut hokevat: "Hare Rama Hare Krishna, Hare Rama
Hare Krishna." Jos tällä hokemisella voisi saavuttaa jotain, se olisi todella helppoa. Mutta sillä vain pilaa tämän keskuksen. Se
vahingoittuu todella pahasti, ja kaikki sairastuvat kurkkusyöpään. Syy on se, että aluksi tämä keskus vahingoittuu. Vahingoitatte
tätä keskusta hokemalla "Hare Rama Hare Krishnaa" liikaa. Miksi Jumalan nimeä pitää lausua näin? Se on hyvin alentavaa. Jos
on oivaltanut, ei tarvitse lausua Jumalan nimeä tällä tavalla.

On olemassa Jumalan protokolla. Jos haluatte sanoa Hänen nimensä, se on tehtävä protokollan mukaisesti, myös oivalluksen
jälkeen. Mutta jos vain hokee: "Kristus, Kristus, Kristus, Kristus, …" koko ajan, Kristus suuttuu teille siitä. Onko Hän jotain niin
halpaa? Ensiksikin te pilaatte … kun hoette mekaanisesti nimeä. Tarkoitan, että fyysisellä tasolla pilaatte kurkkunne. Kun Minäkin
puhun liikaa, Minun on otettava jotain lievitystä kurkulleni. Voitte vain kuvitella, että henkilö, joka ei ole oivaltanut, jolla ei ole
aavistustakaan mitä nimeä pitää lausua ja hokee jotain nimeä koko ajan, jotain annettua mantran tapaista. Tämä alue
vahingoittuu ja myös tämä chakra, täällä vasemmalla, koska olette luvattomasti lausuneet Shri Krishnan nimeä. Ja siitä on
seurauksena kurkkusyöpä.

Jos haluatte sellaisen, liittykää Hare Krama Hare Krishna -kulttiin. Ja he luulevat olevansa hyvin lähellä Häntä. Miten he
tunnistavat Shri Krishnan? Tämä on meidän paras chakramme yhdestä syystä. Jos tämä chakra vahingoittuu, esimerkiksi
tupakointi pilaa sitä vähän, alkuvaiheessa. Pitkäaikainen tupakointi vahingoittaa todella pahasti. Kaulapunoksesta lähtee
hermoja alas käsiin molemmilla puolille. Käsien herkkyys on niin vähäistä, että kun alatte tuntea värähtelyjä, saatatte tuntea
ilmasuihkun tulevan ulos päästänne, voimakkaan suihkun. Mutta käsissä ette ehkä tunne yhtään mitään. Ei mitään!

Monet eivät tunne yhtään mitään. Alussa he eivät tunne, koska kädet eivät ole herkät. He ovat tehneet suurta vahinkoa



kaulapunokselleen. Ja siksi tämä chakra on lakannut toimimasta. Se ei anna herkkyyttä. Vaikka Kundaliini onkin noussut
kaikkien chakrojen läpi. Mutta vähitellen Kundaliini leviää sivulle päin, ja antaa energiaa tälle keskukselle, kulkee koko
järjestelmän läpi, ja sitten alatte tuntea käsissänne kaikkialla olevan Voiman, joka on tieto. Muuten ihmiset eivät sitä tunne, he
saattavat tuntea päälaellaan, mutta eivät käsissä. Olin todella kauhistunut tullessani tänne yhdeksän vuotta sitten, kun näin, että
tämä maa oli kuin 'korsteeni'. Silloin joka ikinen nainen, mies tai lapsi - kaikki tupakoivat.

Tupakointi oli niin yleistä, että en tiennyt, kuinka tämä Vishuddhi, Amerikka, voisi pysyä hengissä. Olkaa nyt tarkkoina, älkää
vilkuilko ympärillenne. Tätä keskusta tulisi käyttää niin, että voisitte pysyä kollektiivisina. Individualisti, joka pysyttelee poissa
kollektiivista, joka ei anna värähtelyjä, vaan istuu kotonaan kuvani edessä ja haluaa vain itselleen värähtelyjä, sellainen ihminen ei
edisty kovin paljon Sahaja Yogassa. On ovi sisään ja ulos. Jos ette anna, eli ovi ei ole auki ulospäin, ei värähtelyillekään ole
sisääntuloa. Annatte toisille käsienne avulla. Neljäs asia, josta Krishna puhui, on Raja Yoga, jossa Kundaliinin herääminen
tapahtuu, ja kaikki chakrat alkavat toimia. Hän on oikeastaan antanut toiminnan, jossa ne pääsevät liikkumaan. Kun teemme
'bandhanin' [sidomme yhteen], niin nämä chakrat tavallaan tarttuvat kohdallaan kiinni Kundaliinista ja kannattelevat sitä.

Krishna on kertonut siitä, kuinka kaikki tämä tapahtuu. Tämä tapahtuu silloin, kun Kundaliini käynnistyy. Tätä voisi kuvailla
samoin, kun auto käynnistyy, se lähtee liikkeelle ja kaikki muutkin pienet osat, pultit ja mutterit, joita autossa on, nekin alkavat
liikkua yksi toisensa jälkeen. Koko mekanismi, koko koneisto alkaa toimia. Samalla tavalla tämäkin alkaa toimia sisällämme.
Näin Hän on sanonut. Mutta ihmiset käyttävät sitä 'Kriya Yogaan' [toiminnallinen jooga], mikä on täyttä hölynpölyä. Istutaan ja
pidellään vatsaa. Mutta Kundaliini ei ole käynnistynyt. Miksi pidetään kiinni vatsasta, nenästä ja korvista?

Minkä takia? Jos Kundaliini ei ole vielä käynnistynyt, miksi tehdä tällaista typerää? Tämä guru, Yogananda, on opettanut tätä
typerää 'Kriya Yogaa'. Kamalaa! Sen takia voi saada kaikenlaisia sairauksia. Esimerkiksi, aivan tarpeettomasti ajatte päänne
kaljuksi. Miksi ajatte päänne kaljuksi? Pääsettekö Jumalan luokse ajelemalla päänne? Miksi Hän sitten antoi teille hiukset? He
ajelevat päänsä.

Pään ajeleminen on täyttä typeryyttä. Lampaat keritään kaksi kertaa vuodessa, mutta päitänne keritsemällä ette pääse Jumalan
luokse. Näillä typerillä ideoilla, että ajellaan päät paljaiksi, pidetään hassuja vaatteita, kuljetaan vakavina; pääsettekö Jumalan
luo? On ymmärrettävä, että on tapahduttava Kundaliinin herääminen - itsestään, se on spontaani, elävä tapahtuma. Tekemällä
tällaista keinotekoista pilaa vain itsensä täydellisesti. Se tapahtuu automaattisesti. Mutta teidän ei tarvitse huolehtia tästä
mekanismista, koska Kundaliinin noustessa se vain tapahtuu. Nyt Minusta tuntuu, että Krishna ei tajunnut sitä, kuinka hulluja
ihmisistä voi tulla. Esimerkiksi, jos autonne ei käynnisty, alatteko silloin liikutella auton koneistoa käsin? Ja uskotteko, että auto
alkaa liikkua?

Se on täysin absurdia, ja sillä pilaa vain autonsa. Juuri tällaista te teette, kun yritätte tehdä Kriya Yogaa. On olemassa 'akriya', ei
tarvitse toimia. Toiminta syntyy itsestään, se on sisäänrakennettuna, sisällänne. Annan toisen esimerkin. Teillä on siemen ja
haluatte sen itävän. Yritättekö vetää idun esiin siemenestä? Lähteekö se kasvamaan? Yhtä järjetöntä on se, kun ihmiset yrittävät
tehdä kaikenlaisia temppuja, seistä päällään … Jumala on antanut meille jalat seisomiseen, ei päätä. En tiedä mistä tällainen
päällään seisominen on saanut alkunsa.



Tällaisella ei Kundaliinia saa heräämään. Päällään seisominen on tarkoitettu tiettyjen sairauksien hoitoon, mutta ei ole
tarkoitettu kaikille. Sairauden hoitoon, ei mihinkään muuhun. Mitä kummallisimpia ideoita. Ihmiset juovat virtsaakin. He tekevät
kaikenlaista, kaikkea älytöntä, että saisivat oivalluksen. Eräs nainen, (***) Baban oppilas, joka on eräs kauhea tyyppi, ja hän tuli
luokseni vapisten tällä tavalla. Kysyin häneltä: "Mitä teit siellä? Mitä teit tämän miehen luona?" "Oi, Äiti, hän antoi minulle
erityissiunauksen."

"Minkä?" "Hän antoi minulle 'vettään'." "Vettään? Mitä ihmeen vettä? Ja tätä 'vettä' hän sitten joi - päivittäin, vuosikausia. Nyt
nainen sanoo: "En pääse irti hänestä." Ajatelkaa, että Jumala vedetään tälle tasolle. Voiko olla suurempaa jumalanpilkkaa ja
häpeällisempää tapaa kohdella Kaikkivaltiasta Jumalaa, joka on luonut teidät. Ei minkäänlaista kunnioitusta. Ei minkäänlaista.

Ette kunnioita itseänne, ette siveyttänne, ette sukuelimiänne. Miten voisitte kunnioittaa Jumalaa? Tällaista se on. Ja teitä
opetetaan olemaan kunnioittamatta. Tällaista tapahtuu, kun alatte lukea Gitaa. Ihmiset ovat kaikki sokeita, ja sokeat eivät pysty
lukemaan Gitaa. Sokeat eivät pysty lukemaan Raamattua. He eivät ymmärrä sitä. He eivät koskaan ymmärrä sen sisäistä
sanomaa, vaan kääntävät kaiken omiin tarkoituksiinsa sopiviksi. Vasemmalla puolella sijaitsee syyllisyydentunto.

En tiedä kenen syytä tämä on. Esimerkiksi kirkot, katoliset kirkot; milloin Kristus on sanonut, että olette syyllisiä. Mistä tällainen
on tullut? En osaa sanoa mistä tämä on tullut. Kristus ei ole voinut sanoa, että olette syyllisiä, että pitää tuntea syyllisyyttä, että
pitää kärsiä. Jos ihmiselle sanotaan lapsesta saakka, että hän syyllinen, hänestä tulee automaattisesti, se on ihmisen
ehdollistamista. Hän alkaa kehittää tapoja selvittää, mitä syyllisyyttä hänessä on. Tehän olette vain ihmisiä ja voitte tehdä
erehdyksiä. Ja olette sokeita, Jumala tietää sen. Ja Hän tietää myös, että kaikki erehdyksenne annetaan anteeksi. Ne tullaan
antamaan anteeksi, ja teille tullaan antamaan oivallus.

Hän haluaa pitää huolta omasta luomistyöstään, eikö niin? Aikooko Hän hylätä teidät vain siksi, että olette tehneet jonkun
virheen silloin tällöin? Mitä virheitä te voitte tehdä? Katsotaanpa sitäkin. Hän on rakkauden valtameri. Hän on myötätunnon
valtameri. Hän on anteeksiannon valtameri. Hän on valtameri, ja te olette pisara siinä. Ja mitä pisarassa olevaa likaa Hän ei voisi
puhdistaa? Ajatelkaa sitä, kun sanotte, että olette syyllisiä.

Tästä on tullut muotiasia, ja joskus Minusta tuntuu, että syyllisyys on vain herra Egon aikaansaannosta, ja hän sanoo, olen
syyllinen. Silloin ei kohdata tosiasiaa. Jos olette tehneet väärin, mitä hyötyä on hokea: "Tein väärin, tein väärin, tein väärin."
Silläkö se korjautuu? Saatteko asian korjattua sanomalla: "Tein väärin, nyt tein virheen." Se olisi sama asia, kuin ajaisimme
harhaan valitsemalla väärän tien. Silloin istuisimme siellä itkemässä: "Voi, nyt teimme väärin, parasta jäädä tähän." Täällä
ihmiset istuisivat odottamassa Minua luennolle, ja Minä vain istun siellä itkemässä: "Olemme tehneet virheen, ajoimme väärää
tietä, ei olisi pitänyt tulla tänne." Jos olen tehnyt virheen, korjaan sen ja palaan takaisin oikealle tielle. Korjatkaa virhe.

Onko sen sijaan parempi istua ja valittaa: "Olemme tehneet virheen, ei olisi pitänyt, ei olisi pitänyt", ja moittia itseään: "En pysty
siihen," ilman itseluottamusta: "Voi, en pysty siihen." Tällainen voi olla myös hyvin vaarallista. Esimerkiksi, olette aiheuttaneet



onnettomuuden jollekin. Jos vain alatte voivotella: "Olen tehnyt virheen, olen tehnyt väärin." Ottakaa vahingoittunut henkilö
huostaanne, ja viekää hänet sairaalaan saamaan hoitoa. Syyllistymällä emme pysty kohtaamaan asioita. Tämä on herra Egon
erittäin hyvä keino asettautua vasempaan Vishuddhiin ja sanoa: "Olet syyllinen." Keitä te olette tuomitsemaan itseänne? Miksi
tuomitsette itseänne, miten olette tehneet sen? Teillä ei ole keinoja itsenne tuomitsemiseen.

Koko ajan te vain etsitte keinoja, joilla voisitte tuntea epävarmuutta elämässänne. Mitä tällaiset epävarmat ihmiset voivat tehdä?
On otettava kunnian miekka käteen ja omistauduttava Jumalan työlle. Siellä he seisovat miekat vapisevissa käsissään. Kun he
eivät pysty pitelemään edes pientä keppiä kädessään, mitä he voisivat tehdä? He ovat kaikki hyvin syyllisiä ja vapisevat koko
ajan. Miksi tuntea syyllisyyttä tekemällä itsensä epävarmaksi ja hyödyttömäksi soturiksi Jumalan työlle? Syyllisyys on kaikkein
pahinta, ja Sahaja Yogassa pyydän aina sanomaan ensimmäiseksi mantraksi: "En ole syyllinen." Älkää arvioiko itseänne tällä
tavalla. Ette saa tuomita itseänne.

Jumala on nähnyt paljon vaivaa luodessanne teidät, ymmärtäkää se. Olette kaiken luodun yläpuolella, paljon ylempänä kuin
nämä kukat, paljon ylempänä tähtiä ja taivasta, jotka on luotu. Ja te vain istutte hölmöinä kotonanne tuntemassa syyllisyyttä ja
pilaamassa Jumalan työtä? Teidän on saatava oivalluksenne. Teidän on saavutettava täydellisyytenne ja oma olemuksenne ja
tultava siksi mitä olette, eikä hukattava sitä työtä, minkä Hän on tehnyt. Miltä Hänestä mahtaa tuntua. Kuinka paljon Hän on
tehnyt tulemisenne eteen, ja täällä te vain surkuttelette pientä virhettänne ja pilaatte koko työn. Näinkö te käyttäydytte Isäänne
kohtaan ja Äitiänne kohtaan ja Kristusta, heidän Poikaansa kohtaan? Näinkö Heitä kohdellaan? Meidän on seisottava rohkeina ja
pelottomina.

Näin saatte itsellenne pelkoa, turhaa harmia ja huolta. Alatte ajatella asioita, joita ei ole olemassa. Kaikki on kuvittelua. Vasen
Vishuddhi on nykyajan kirous, ja pyydän teitä kaikkia tulemaan ulos sieltä. Sanokaa joka aamu itsellenne: "En ole syyllinen."
Teidän pitää sanoa se kolmesti aamulla ja kolmesti illalla. Mistä pitäisi tuntea syyllisyyttä? Olisin toivonut, että Kristus olisi
sisällyttänyt rukoukseensa, että teidän pitää antaa anteeksi ennen kaikkea itsellenne. Hän ei olisi ikinä uskonut, että ihmiset
olisivat niin tyhmiä, että sanovat koko ajan: "Olen syyllinen, en voi antaa anteeksi itselleni." Ihmisillä on pakokeinoja kaikkiin
tilanteisiin.

Nyt he ovat keksineet uuden modernin tavan päästä pakoon todellisuutta. Todellisuus pitää kohdata, ja siitä pitää nauttia. Sitä
kutsutaan nimellä 'raj'. Sen täytyy levitä sisällänne iloksi. Nouskaa valtaistuimillenne ja nauttikaa. Nyt olen kertonut teille lyhyesti
Vishuddhi-chakrasta. Mennään tähän seuraavaan chakraan, jota kutsutaan Agnya-chakraksi. Agnya-chakra sijaitsee optisen
kiasman keskuksessa. Optisessa kiasmassa hermot menevät ristiin, ja niiden keskellä on erityinen keskus nimeltään
Agnya-chakra. Se on hyvin herkkä keskus, ja tätä keskusta hallitsee Herramme Jeesus Kristus.

Hän on Mahalakshmin Poika. Hän on koko tätä aluetta hallitsevan Voiman Poika. Mahalakshmi on Viratangana, Viratan vaimo.
Esiaikainen Voima. Hän on luonut Poikansa, ja tästä on hieno kuvaus Devi Puranassa ja muissakin kirjoissa, joita ei taida vielä
olla englanniksi käännettyinä. Poikaa kutsutaan Mahavishnuksi. Hän on Vishnun suurempi muoto, mutta Hän on Vishnun poika.
Hän on Shri Krishnan poika. Shri Krishna on kuvannut Hänet 'Adharaksi', joka tarkoittaa Pyhän Hengen tukijaa. Krishna asetti
Hänet itseään korkeammalle.



Ja Hän sanoi, että kun Kristus tulee maan päälle, Hän tulee osoittamaan todeksi kaiken sanomani. Hän osoittaa sen, koska on
itse kaiken olevaisen ydin. Hän tulee olemaan Omkara, Hän tulee olemaan kaikkialla oleva Voima. Hän tulee kävelemään veden
päällä. Ja sen lisäksi Hän nousee kuolleista, Hänen ruumiinsa nousee kuolleista. Krishna kuvaili Häntä tarkasti ja antoi Hänelle
kaikkein korkeimman aseman, eli Hän on 'Adhara'. Hän on tukija, koska Hän asuu myös Muladharassa ja tukee siellä juuria.
Voidaan sanoa, että Hän on ikään kuin yliopiston rehtori, koska meidän on saatava Häneltä lupa joka kohdassa. Jos Hän ei ole
siellä, Kundaliini ei herää. Jos ette usko Häneen, ette pysty ylläpitämään oivallustanne.

Eilen eräs rouva kysyi Minulta: "Emmekö voisi tehdä sitä ilman Kristusta?" Vastasin, että se ei onnistu ilman Häntä, koska Hän on
kaikkialla oleva, Hän on Omkara, Hän on Voima, Hän virtaa sisällämme, Hän on Henki. Jos etsitte Henkeä, miten se voi onnistua
ilman Sitä. Se on absurdi kysymys. Hän tuli tähän kapeaan kohtaan. Hänen täytyi kulkea tästä läpi todistaakseen sen, mitä
Krishna sanoi - että sitä ei voi tappaa - ja antoi ristiinnaulita itsensä. Se oli näytelmä, jota Hän näytteli. Hänen Äitinsä oli Pyhä
Henki, joka oli osa Mahalakshmia, mutta Hän ei puhunut siitä sanaakaan. Hän ei puhunut, sillä jos olisi, ihmiset olisivat laittaneet
huomionsa Äitiin. Kristuksella on yksitoista tuhon voimaa.

Niin mahtava Hän on. Hänet esitetään laihana ja hontelona, koska se tyydyttää ihmisten sadismia. Haluatte nähdä Kristuksen
sellaisena, mutta sellainen Hän ei ollut. Ehkä vain Rubens on osannut maalata Hänet hyvin, mutta paras on
Sikstiiniläiskappelissa, johon Michelangelo rohkeasti maalasi Hänet sellaisena kuin Hän oli. Hän oli aika pitkä, hyväkuntoinen ja
vanttera, ja Hänellä oli suuri vatsa. Hänen tiedetään olleen 'lambodar', suurivatsainen. Hän pystyi kantamaan sitä valtavan suurta
ristiäkin selässään. Kun Hänet sitten esitettiin…, ihmettelin, miten ihmiset saattoivat esittää Kristuksen niin surkean näköisenä,
miten he saattoivat tehdä niin? Se on aivan kamalaa. Se oli heidän oma käsityksensä.

Tällaiselta he halusivat Hänen näyttävän. Nämä ovat varmasti niitä ihmisiä, jotka ristiinnaulitsivat Kristuksen. Koska he haluavat
nähdä Hänet surkeana ja onnettomana. Kuinka oivaltanut sielu voisi olla sellainen? Hänen oli hyväntuulinen, tulinen, dynaaminen
ja hyväkuntoinen. Jos tässä edessänne seisoisi surkean näköinen henkilö puhumassa, uskoisitteko häntä? Mutta tällä tavalla
Kristusta on kohdeltu koko ajan. Hänet on tehty sairaan näköiseksi, ja Häntä on kohdeltu huonosti, ja Hänet on ristiinnaulittu
useaan kertaan. Minun on mahdotonta uskoa, miten tällaiset ihmiset syntyvät aina uudestaan ja uudestaan ristiinnaulitsemaan
Hänet. Ristiinnaulitseminen ei ollut Kristuksen sanoma.

Siksi en pidä siitä, kun ihmiset kantavat ristiä koristeena, en voi katsoa ristiä. Se ei ollut sanoma. Risti on tietysti myös avuksi,
sillä nähdessään ristin, pahat henget pakenevat. Mutta se muistuttaa jostakin, mikä oli sietämätöntä. Äidillä oli kaikki voimat,
Hän oli Mahalakshmi. Kristuksella oli yksitoista tuhoavaa voimaa. Kuvitelkaa, Hänellä on yhä nämä voimat. Ja Hänen täytyi
käydä kaikki tämä läpi käyttämättä niitä. Hän antoi sen tapahtua. Ihmiset saattavat kysyä: "Miten Hän nousi kuolleista?"

Ensiksikin ihmiset vastustavat ajatusta neitseellisestä syntymisestä. Ihmiset vastustavat kaikkea mahdollista. Kristus ei ollut
ihminen. Hän oli Jumalallinen Voima. Minä synnytän teidät Sydämessäni. Tiedättekö sen? Laitan teidät Sydämestäni omaan
Kundaliiniini ja nostan ylös. Saatte toisen syntymänne samalla tavalla kuin Kristus syntyi neitseellisesti; Hänen Äitinsä laittoi
Hänet sydämeensä ja alas kohtuunsa ja näin loi Hänet. On helppoa epäillä ja sanoa kaikenlaista Häntä vastaan, koska Hän ei ole
enää täällä. Juutalaisten on nyt opittava tästä.



He kielsivät Hänet kerran ja saivat kärsiä. Älkää enää kieltäkö Häntä. Ette saa kieltää Jumalallisen Voiman ruumiillistumaa.
Kristityillä ei ole mitään virkaa. Jos kristityt ovat piinanneet teitä, unohtakaa heidät, he ovat samanlaisia kuin tekin - fanaatikkoja,
täysiä fanaatikkoja. Olivatpa kyseessä sitten kristityt tai muslimit; Khomeini on samanlainen kuin kaikki muutkin. En näe heissä
mitään eroa. Dogmaattisia, tietämättömiä, fanaattisia. Unohtakaa tällaiset ihmiset, he eivät edusta Kristusta. Kristus itse sanoi -
Matteus, toinen kappale, toinen säkeistö: "Kutsutte Minua, 'Kristus, Kristus', enkä tunne teitä.

Keitä te olette?" Ihmiset, jotka sanovat: "Olemme Kristuksen asianajajia, me vastaamme Kristuksesta." Kaikki he joutuvat
syytteeseen. Ja he joutuvat helvettiin sen vuoksi miten ovat hoitaneet Kristuksen asioita. Jotkut heistä ovat aitoja, he eivät tiedä
tämän olevan tekopyhää, he ovat aitoja - mutta heidän on saatava oivalluksensa. Heidän on pyydettävä oivallustaan, ja heidän on
tiedettävä, mitä Kristus heidän sisällään merkitsee. Heidän on herätettävä Kristus täällä. Kuten kerroin, Kristus sanoi: "Teidän on
synnyttävä uudelleen." Ja: "Minun on synnyttävä teidän sydämiinne." Sydänkeskus on sekä täällä, että täällä, koska sydäntä
ohjaa tämä keskus päälaen alueella.

Hän tarkoitti: "Teidän pitää saada oivalluksenne", sanoessaan: "Teidät on laitettava sydämeen." Ihmisiä lähti monista maista,
myös teidän maastanne, Intiaan. Intialaisille ei kerrottu, että Mahavishnu oli syntynyt Kristuksena. Sillä Mahavishnu oli jo kuvattu
Purana-kirjoituksissa. Ja että Hän on Ādhāra, ja että Hän Kundaliinin herättämänä poistaa ihmisten karmat. Heille ei koskaan
kerrottu sitä, joten intialaiset jatkoivat uskomista Karma-teoriaansa, ja kaikenlaiset gurut tulivat tänne opettamaan karmaa. On
ällistyttävää, miten helposti hyväksytte kaikkia typeriä teorioita. Kuten esimerkiksi: "Teidän on kärsittävä pahan karmanne takia."
Sitten sanotaan: "Voitte pitää itsenne tasapainossa, voitte mennä vähän sinne ja vähän tänne, mutta pysykää tasapainossa." Jos
näin on asia, että on mentävä äärimmäisyydestä toiseen, niin mitä he täällä tekevät?

Miksi he puhuvat mitään? Heidän pitäisi pysyä hiljaa, sillä he eivät osaa tehdä mitään. He eivät osaa antaa teille oivallusta. He
eivät pysty pelastamaan teitä. On siis parempi, että kärsitte, Miksi he sanovat, että teidän pitää kärsiä? Miksi he sanovat niin?
Koska haluavat nauttia kärsimyksestänne. He haluavat teidän kärsivän, koska he nauttivat siitä. Monille näiden kamalien gurujen
oppilaille oli sanottu: "Teidän on hyväksyttävä karmanne ja kärsittävä", ja he tulivat kertomaan, että olivat nähneet gurunsa
nauravan heille ja pitävän heitä pilkkanaan. Minulle näytettiin muutamia valokuvia näistä guruista, joissa tyhmät oppilaat olivat
täydellisesti pilkan kohteina, ja saivat kärsiä sekä ruumiillisesti, että psyykkisesti gurujensa edessä.

Gurut saivat nauttia kaksin verroin, sekä rahasta, että sadismista. Ja kolmas, kaikkein suurin on se, että he haluavat tappaa ja
tuhota teidät, koska olette Jumalan omia. Sen he saavuttavat valheellisuudellaan, koska heidän valheellisuutensa tekee teihin
vaikutuksen. Jos täällä olisi tänään joku väärä guru, koko sali olisi täysi, kaikki paikat täynnä, kaduilla olisi tungosta. Mutta
oikean Gurun kanssa - olen nähnyt sen muuallakin - kaikki etenee hyvin hitaasti. Tietysti siellä, missä ihmiset ovat vaatimattomia
ja herkkiä, tilanne on toinen. Mutta erityisesti kaupungeissa asuvat ovat niin turtuneita todellisuudelle ja herkkiä pahuudelle, että
ihan saa ihmetellä; he tuntevat olonsa kotoisaksi paholaisten kanssa ja ovat täysin hukassa todellisuuden edessä. Sillä te olette
keskellä valheellisuutta. Teidän pitää tietää, että teidän on tultava todellisiksi. Teidän on tultava Hengeksi, joka on hyvin lähellä
teitä, joka loistaa keskushermostossanne, tietoisuudessanne.



Tämä on Henki, Hän on Valittu, Hän on Kristus. Olen aikaisemminkin ollut puhumassa kirkoissa, mutta tänään puhun
ensimmäistä kertaa Kristuksesta kirkossa. Siksi olinkin hyvin iloinen, että ainakin tässä kirkossa voisin sanoa jotakin, mikä
vakiinnuttaisi Hänet, ja kun ihmiset tulevat tänne, toivon, että he saisivat oivalluksensa, ja että jotain alkaisi tapahtua, ja että he
ainakin saisivat herätyksen, sillä edessäni istuu niin monta pyhimystä, ja ehkä se päivä vielä koittaa tässä kirkossa, ja ehkä
ihmiset tulevat saamaan oivalluksensa. Kristuksen elämä kesti vain kolme, neljä vuotta. Hänen ei annettu elää sen pidempään.
Kaikki mahdollinen tehtiin, mutta niille tyhmille ihmisille ei voinut kertoa. Ja niin Hänet sitten tapettiin. Hän ei enää voinut puhua
heille, ja Hänen elämänsä päättyi. Mutta Hänen lyhytkin elämänsä - mikä kipinä siinä oli! Mikä kipinä!

Tapa, millä ihmiset kohtelivat Häntä, oli julma, se täytyy myöntää. Minun on sanottava, että apostolit itsekin, Matteus ja muut -
hän oli hyvin älyllinen, hyvin älyllinen. Hän ei hyväksynyt ajatusta neitseellisestä syntymästä. Hän oli vaikea ihminen, hän yritti
saada muut luopumaan ajatuksesta: "Jos neitsyt synnyttäisi lapsen, silloin kaikki sanoisivat, että se on jumalatonta ja laitonta,
eikä siitä siksi saa puhua." Kamala mies, toinen toistaan hirveämpi. Kun he ottivat tehtäväkseen levittää kristinuskoa, he tekivät
sen aivan oudolla tavalla, koska heistä tuli supratietoisia. He alkoivat puhua vierailla kielillä. Se osa Raamattua on väärin. Heistä
ei tullut oivaltaneita; se missä puhutaan tuulesta, on oikein. Mutta olen nähnyt monia ihmisiä, jotka tulevat tilaisuuksiini, ja
oivalluksen aikana he tuntevat tuulen jonkin aikaa, mutta siirtyvät kohta supratietoisuuteen.

Katsotaanpa mistä mennään supratietoisuuteen ja mistä alitajuntaan. Kuten näette, tässä on kaksi kohtaa. Nämä kaksi
terälehteä, toinen kontrolloi aivolisäkettä, ja egoa, toinen käpylisäkettä ja superegoa. Mutta tämä chakra voi myös laajentaa egoa
tähän suuntaan ja superegoa tähän suuntaan. Jos teistä esimerkiksi tulee supratietoisia, eli alatte ajatella liikaa vaikkapa
tulevaisuutta, mikä linnunrata on, meidän on tutkittava sitä, ja on tutkittava tähtiä ja kaikkea sellaista, ja tulevaisuutta, ja …
ennustuksia, ja mitä se nyt olikaan … astrologiaa ja kaikkea, eli ajattelu on futuristista. Olette enimmäkseen futuristisia. Yritätte
suunnitella ja - tietysti kaikki suunnitelmat epäonnistuvat. Mutta liiallinen suunnittelun ajatteleminen voi paisuttaa egoa liikaa
tähän suuntaan. Tässä kuvassa se on näin päin, mutta oikeastaan se sijaitsee tällä tavalla. Ego sijoittuu tänne ja superego
tänne.

Tässä emme pysty näyttämään sitä kolmiulotteisena. Takaa tälle puolelle sijaitsee superego, ja toisella puolella on ego. Ego
pullistuu tähän suuntaan, tälle puolelle. Ja kun se pullistuu tälle puolelle, se menee supratietoisuuden alueelle, eli tälle puolelle.
Supratietoisuus antaa näkyjä ja hallusinaatioita, LSD tekee sitä. Saatatte alkaa nähdä jonkun ihmisen silmät, joka on jo kuollut,
mutta on ollut hyvin kunnianhimoinen. Saatatte esimerkiksi nähdä Hitlerin. Saatatte nähdä vaikkapa niitä kauheita kuninkaita,
jotka joskus hallitsivat. Saatatte nähdä värejä tai auroja. On ymmärrettävä, että alamme nähdä auroja, koska siirrymme,
joudumme erilleen omasta olemuksestamme.

Sen takia alamme nähdä jotain sellaista, mikä on erillään itsestämme. Aurojen näkeminen ei ole hyvä asia Sahaja Yogassa. Jos
näette auroja, meidän on tuotava teidät takaisin, koska teidän pitää olla nykyhetkessä eikä tulevaisuudessa. Joudutte erilleen
itsestänne. Esimerkiksi, jos on sellainen laite, joka pystyy kuvaamaan auroja. Puhuin erään henkilön kanssa, joka teki tällaisia
aurakuvauksia. Oivalluksen jälkeen ihmisen aurat eivät ole näkyvissä. Niitä ei näy, koska ne ovat yhdistyneet, sulautuneet täysin
yhteen. Mutta jos ihmisellä on pahoja ongelmia, aurat alkavat näkyä. Jos hänellä on vaikka syöpä, aurat näkyvät, jos hän on
alkoholisti, aurat näkyvät.



Näkyy sellaisia hurjia auroja. Normaalilla ihmisellä aurat eivät ole niin hurjia. Mutta auroja ei näy, kun kaikki on yhdistyneenä.
Esimerkiksi valo. Jos vääristymää ei esiinny, silloin valo on hyvä. Jos vääristymää esiintyy, silloin valo on huono. Kaikkien valon
seitsemän värin täytyy fokusoitua ja yhdistyä. Jos ne hajaantuvat ja näkyvät erillisinä, silloin ei ole kysymys yhdistyneestä
valosta. Jos valo on yhdistyneenä, silloin ei voi nähdä seitsemää väriä. Eli, ihminen ei ole yhdistynyt.

Aurat syntyvät siitä, että meillä on seitsemän erilaista suojakoteloa sisällämme. Mutta oikeanpuoleiset ihmiset uskovat vain
viiteen koteloon. He kutsuvat niitä nimellä 'kosha'. En tiedä onko meillä aikaa tähän, mutta nämä 'koshat' ovat muodostuneet -
yhden on luonut ensimmäinen keskus, seuraavan toinen, seuraavan kolmas, … nämä liittyvät ihmisen fyysiseen kasvuun. Neljäs,
viides, kuudes ja sitten seitsemäs eivät enää muodosta auroja ulospäin, ne muodostuvat sisälle, lähelle sydäntä. Ne on luotu
lähelle sydäntä, mutta heti oivalluksen jälkeen ne kaikki tulevat yhdeksi. Ne sulautuvat kaikki yhdeksi, ja se on Henki. Voidaan
sanoa, että kun Henki on hajaantuneessa muodossa, silloin auroja on seitsemän, mutta kun ne yhdentyvät, kun teistä tulee yksi,
auratkin tulevat yhdeksi. Yhdentyminen on Sahaja Yogan päämäärä, ja olen kertonut, kuinka voitte päästä piilotajunnan alueelle
samalla tavalla. Piilotajunnan alue on vasemmalla puolella.

Jos menette kollektiivisen piilotajunnan alueelle, voitte esimerkiksi altistua syövälle. Altistumisen kautta voi saada
sydänkohtauksia tai vaikka diabeteksen. Monet ihmiset uskovat sokerin aiheuttavan diabetesta, mutta niin ei ole. Sokeri ei
aiheuta diabetesta, vaan se syntyy liiallisesta ajattelemisesta. Ne, jotka eivät ajattele, eivät sairastu. Intialaiset maanviljelijät
eivät saa diabetesta; he eivät tunne sellaista. Kun ajattelette liikaa ja teette liikaa töitä, tämä keskus rasittuu liikaa. Sen pitää
tuottaa ravintoa aivoille, sen pitää korvata aivon keskuksia. Näitä aivon keskuksia pitää korvata, ja sitä varten keskus tuottaa
rasvasta uusia keskuksia, kehittyneitä soluja, jotka lähetetään tänne. Ja jos tätä työtä on liikaa, keskus laiminlyö muut tehtävät,
joita sen on tehtävä koko ajan; yksi on perna ja toinen haima.

Jos se ei hoida haimaa, saatte diabeteksen. Se ei tule sokerista. Sokeria täytyy tietysti olla, koska haima muuttaa sen rasvaksi.
Mutta jos sokeria ei ole, työ kaksinkertaistuu. Jos sokeria on saatavilla, se muuttaa sen rasvaksi, jota aivot voivat käyttää. Mutta
jos ajattelette liikaa ettekä syö sokeria, työ kaksinkertaistuu. Mutta jos syötte sokeria ettekä ajattele, sekin voi olla ongelmallista,
koska keskuksen täytyy muuttaa kaikki liika sokeri rasvaksi. Keskuksella on siis liikaa työtä eikä se ole tasapainossa. On siis
ymmärrettävä, että liika sokeri ei ole hyväksi, mutta sokeria on syötävä, koska sitä tarvitaan. Ja liika ajatteleminen pitäisi
lopettaa, miten se onnistuu?

Se onnistuu vain nousemalla Agnya-chakran yläpuolelle. Tämä Agnya on todella hyvin tärkeä paikka, joka on tunnettava, että saa
ajattelemisen loppumaan. Ajatukset tulevat tällä tavalla, kuin aallot. Ajatus nousee ja sitten laskee, toinen ajatus nousee ja sitten
laskee. Niiden väliin jää pieni alue, jota kutsutaan nimellä 'vilamba'. Kun ajatus nousee, se myös laskee automaattisesti.
Ajatuksen nousun voi huomata, mutta ei sen laskua. Tämä tila on nykyhetki. Ajatus nousee joko egosta tai superegosta ja laskee
menneisyyteen. Välissä oleva tila on nykyhetki.

Toinen on tulevaisuus ja toinen menneisyys. Tämä tila pitää saada laajenemaan. Kun se laajenee, silloin Agnya-chakra avautuu
enemmän - ja teistä tulee ajatuksettomasti tietoisia. Teistä tulee ajatuksettomasti tietoisia. Tulette nykyhetkeen. Ajatuksia ei ole.
Ajatukset ovat meidän ja luomakunnan välissä oleva este. Esimerkiksi, jos katsotte vaikkapa kaunista veistosta tuolla tai mitä



tahansa. Te vain katsotte. Jos haluatte ajatella: "Se näyttää aivan ihmiseltä, se näyttää aivan paholaiselta, tai se näyttää
Jumalalta," tai mitä vain.

Laitatte siihen silloin ajatuksen. Silloin, kun olette oivaltanut, te vain katsotte. Jos taiteilija, teoksen luoja on laittanut teokseensa
jotain iloa, te koette sen täydellisesti sisällänne, koska ei ole ajatusta. Ei ole aaltoja, ei mitään häiriöitä täydellisen tyynessä
järvessä. Kaikki sen ympärillä oleva, kaikki luotu tulee ja heijastuu siitä täydellisesti, ja voitte nauttia siitä ajatuksettomassa
tietoisuudessa, jota kutsutaan nimellä 'nirvichara samadhi'. Siinä täydellisessä 'nirvicharassa' ei ole mitään ajatuksia, ja alatte
nauttia täydellisesti siitä teoksesta. Sen ilo tulee esiin, eikä mitään mene hukkaan. Ajatukseton tietoisuus tulee esiin, kun
Kundaliini nousee Agnya-chakran yläpuolelle. Se tekee kaksi asiaa. Ensiksi se tekee teistä ajatuksettomasti tietoisia.

Toiseksi, jos Kundaliini on päässyt keskuksen läpi, se työntää nämä pois tieltään ja täyttää kanavat armolla. Armo laskeutuu
näihin keskuksiin. Kun armo tulee esiin, alatte rentoutua, ja nämäkin keskukset rentoutuvat. Keskukset ovat jännityksessä. Mutta
armon laskeutuessa, ne palaavat normaaliin tilaan. Tapahtuu enemmänkin, tavallaan laajenemista, ja ajatukseton tietoisuus
alkaa vakiinnuttaa itseään Agnya-chakrassa. Agnya-chakran mantra on Isä meidän -rukous. Chakralla on kaksi puolta, 'ham' ja
'ksham'. Ham tarkoittaa 'minä olen' ja ksham 'annan anteeksi'. Jos vaikkapa tämä (ego) oireilee, on sanottava: "Annan anteeksi".

Jos meissä on egoa, on sanottava: "Annan anteeksi". Jos meissä on superegoa, on sanottava: "Minä olen. Minä olen." Eli, 'ham'
ja 'ksham' ovat 'bija', siemen, Isä meidän -rukouksen ydin. On ihmisiä, jotka sanovat, että ei ole hyvä sanoa Isä meidän -rukousta.
Keitä te olette sanomaan, mitä te tiedätte asiasta? Kaikki ovat kyseenalaistamassa toisiaan. Mitä te tiedätte? Millä valtuuksilla
puhutte? Ongelma on se, että jokaisella on oikeus tehdä mitä haluaa uskonnolla ja Jumalalla.

Vaikka he eivät tietäisi mitään, olisivat täysin tietämättömiä, mutta heidän mielestään heillä on oikeus. Koska poliittisesti sitä ei
kontrolloi kukaan. Hitlerkin voi puhua Kristuksesta, kuka tahansa voi puhua Hänestä. Ja rukouksesta, jonka Hän opetti teille.
Keitä te olette kyseenalaistamaan sitä ja kyseenalaistamaan Hänet? En ymmärrä miten joku voi kyseenalaistaa jonkun henkilön
ilman, että tietää omaa asemaansa suhteessa Häneen? Mutta tällainen on tavattoman yleistä, ja se johtuu egosta. Ego tekee
teistä omavaltaisia. Tällainen on kaikkein pahimman laatuista omavaltaisuutta, että kyseenalaistaa Jumalaa, Kristusta ja
kaikkea mahdollista, josta ei ymmärrä mitään. Teidän mielenne on rajallinen.

Se on hyvin rajallinen kulkuneuvo. Ette pysty tekemään mitään mielenne avulla. Teidän on mentävä sen yläpuolelle. Jonkun on
laukaistava teidät avaruuteen. Teidän on mentävä syvälle sisällenne ja tultava Hengeksi. Vain oivaltamalla Henkenne voitte
päästä yhteyteen Jumalan kanssa, ennen ette voi olla yhteydessä. Siksi teidän on tultava Hengeksi. Henki on yhteys, se on linkki
Jumalaan. Millään muulla tavalla ette voi olla yhdistettynä Jumalaan. Jos haluatte jatkaa elämistä harhassa, siitä vaan.

Tämä on todellista totta, mistä puhun teille, se on totuutta, josta ette voi maksaa, sitä ei voi ostaa, sitä ei voi vaatia itselleen, eikä
sitä saavuta ponnistelemalla. Jumalan armon on laskeuduttava yllenne, ja vain valaistunut henkilö voi antaa teille valaistuksen.
Jos nyt puhuisin Kristuksesta … Puhuin kerran Hänestä seitsemänä päivänä, päivä toisensa jälkeen. Sille ei ole loppua. Hän oli
niin suurenmoinen inkarnaatio, että en vain löydä oikeita sanoja sille … Olen puhunut siitä jo kaiken. Meillä on jo paljon äänitteitä
Lontoossa, voitte pyytää niitä sieltä. Aiomme perustaa tänne keskuksen, Herman on tarjonnut siihen tiloja, ja lähetämme näitä



äänitteitä sinne. Meillä on ainakin 300 äänitettä Lontoossa, joita voitte kuunnella itse. Kaikki nämä äänitteet ovat hyviä, koska ne
ovat oikeastaan mantroja. Ne toimivat mantroina, ja kuuntelemalla niitä teidän keskuksenne avautuvat.

Sitten viimeinen keskus - tämä on hieman kiusallista - teille on jo kerrottu, että Minun paikkani on tässä kohdassa. Siinä tapahtuu
yhdentyminen. Lopussa kaikki seitsemän keskusta yhtenevät. Kaikki seitsemän keskusta ovat sijoittuneet tämän alueen
ympärille, jota kutsutaan limbiseksi alueeksi. Jos aivoista tehdään poikkileikkaus, huomataan, että ne ovat kuin lootuskukka.
Voidaan nähdä, että ne näyttävät kuin avautuneelta lootuskukalta. Ja sen tuhat terälehteä näyttävät tältä. Väritys ei ole oikea;
ihmiset ovat niin kiintyneitä tiettyihin väreihin, että ovat käyttäneet niitä, mutta voidaan sanoa, että siellä on tällaiset tuhat
terälehteä. Raamatussa on sanottu: "Ilmestyn teille tulen liekeissä". Nämä ovat sellaisia, ne kaikki ilmestyvät.

Ne ovat hyvin suuria, ja ne ilmenevät elävinä liekkeinä, erilaisissa väreissä, liittyen toinen toisiinsa, ja niitä on yhteensä tuhat.
Lääkärit väittävät: "Ei niitä voi olla tuhat, niitä on satayhdeksänkymmentäkaksi". Ajatelkaa nyt näitä naurettavia ihmisiä, että pitää
väitellä siitä. Mutta he eivät tiedä, että niitä on tuhat, ja ne sijaitsevat täällä. Kaikki seitsemän chakraa ovat limbisen alueen
keskellä. Tässä meillä on Agnya-chakra. Täällä takana, samassa kohdassa täällä takana on Muladhara. Sen ympärillä on
Swadishthana. Muladharan ympärillä on Swadishthana. Jos Swadishthanassa on tukos, voitte tuntea sen sisällänne painon
tunteena.

Jos teillä on tukos ja teillä on vaikkapa diabetes. Diabetesta sairastavat tulevat sokeiksi jonkin ajan kuluttua. He menettävät
näkökykynsä, koska täällä muodostuu painetta optiseen lohkoon, jota kontrolloi Muladhara-chakra, kutsumme sitä
taka-Agnyaksi. Tämä kohta täällä takana. Tämä on Swadishthana-chakra on täällä takana. Sen keskellä on luu, se on Muladhara,
ja ympärillä Swadishthana-chakra. Ja tässä on Vishuddhi-chakra, Virata, se sijaitsee tässä. Jos vilustutte, tunnette kipua täällä.
Mutta jos hierotte siihen jotain voidetta, olo paranee. Tämä on Vishuddhi-chakra, joka on yhteydessä kurkkuunne.

Ja myös, jos teillä on ongelmia kollektiivisuuden kanssa, tässä saattaa tuntua iso tukos. Takana samassa kohdassa on Nabhi.
Nabhilla on vasen ja oikea puoli, kuten olemme näyttäneet, vasen ja oikea Nabhi, niitä on kaksi, vasen ja oikea Nabhi. En muista
olenko kertonut teille vasemmasta ja oikeasta Nabhista, mutta voitte lukea kirjasesta, että on vasen ja oikea Nabhi. Eli, ihmisellä
on vasen ja oikea Nabhi. Joskus Nabhin voi tuntea myös täällä. Jotkut tuntevat sen, jos heillä on ongelmia gurujensa kanssa,
esimerkiksi, silloin se tuntuu. Ja koko Void on täällä. Ja tässä Voidia kutsutaan nimellä 'Ekadasha Rudra'. Koko Voidia.

Se kulkee pään ympäri kuin rengas. Tämä rengas on tärkeä, koska sen ongelmat syntyvät Voidista. Jos menette jollekin väärälle
gurulle, saatte ongelmia tähän. Tässä on ratsastaja, jolla on yksitoista tuhon voimaa, joka tulee ja raivaa kaiken tieltään. Hän ei
tule antamaan mitään neuvoja, Hän ei pelasta eikä anna oivallusta. Hän raivaa pois kaikki, jotka eivät ole oivaltaneet. Hän
vapauttaa kaikki oivaltaneet. Tämä on viimeinen tapahtuma, älkää kysykö siitä nyt. Meillä on vielä aikaa pelastaa enemmän
ihmisiä, koska Hän ei enää kysele keneltäkään, Hän ei anna lisäaikaa, ja silloin kaikki saatanalliset voimat tuhotaan lopullisesti.
Tämä on siis Ekadasha.

Se kerääntyy tänne, koska kaikki väärät gurut ovat täällä. Ekadashat ovat täällä. Ja tämä asia pitää ymmärtää, että tästä pääsee
helposti eroon. Raman kaksi lasta syntyivät tänne, ja heillä on Auringon ja Kuun voimat. Aurinko ja Kuu ovat molemmat tässä. Ja



Auringosta tuli sitten Buddha tänne, ja kuusta Mahavira tänne. Kun he olivat maan päällä, Buddha puhui väkivallattomuudesta, ja
ihmiset ajattelivat sen tarkoittavan väkivallattomuutta kanoja ja ötököitä kohtaan. Mahaviran seuraajat, jainalaiset - meillä on
Intiassa kummallinen yhteisö, jainalaiset. He uskovat vegetarismiin niin vahvasti, että he kutsuvat luokseen 'brahminin' [pyhä
mies], maksavat hänelle, laittavat hänet majaan ja tuovat sinne myös kylän kaikki ötökät, ja ötökät elävät sitten tästä
brahminista. Se on totta, vielä nykyäänkin tehdään niin.

Ja sitten brahminille maksetaan, koska ötökät on ruokittu. Kertokaa Minulle, mitä tällainen typerä vegetarismi oikein on? Pitääkö
Minun antaa oivallus kanoille? Ajatelkaa nyt. Tai sitten ötököille ja kastemadoille? Olette ihmisiä, ja teidän pitää syödä lihaa,
lihaa, joka ei ole itseänne suuremmista eläimistä, koska se on inhottavaa. Voitte syödä sellaisten eläimien lihaa, jotka ovat teitä
pienempiä. Siitä ei ole mitään haittaa, ja sellainen on joutavaa vegetarismi: "Älkää tehkö pahaa eläimille", mutta itse he kuitenkin
… jainalaiset ovat itse kaikkein suurimpia verenimijöitä. He voivat tappaa ihmisen heidän rahojensa takia. Mutta he voivat käydä
… 'shikhar', metsästämässä.

Silloin he tappavat mitä vain, mutta he eivät syö kananlihaa, tai edes valkosipulia. Valkosipuli, kuten tiedätte, on erittäin hyvä
sydämelle. Mutta he eivät syö valkosipulia. Valkosipuli on hyvä sydämelle, se on hyvä ihmisille, joilla on taipumus valtimoiden
kovettumiseen, jos on verenkierron ongelmia, silloin on hyvä syödä sitä; ja myös vilustumiseen. Ihmiset, jotka ovat herkkiä
vilustumaan, jos he syövät säännöllisesti tuoretta valkosipulia vaikkapa iltaisin, ennen hampaiden harjausta, he voivat paljon
paremmin. Sanon siitä nyt samalla, kun tuli puheeksi … Kaikki seitsemän keskusta ovat täällä. Aukileen kohdalla sijaitsee
sydämen keskus. Kuvitelkaa, se on aivan keskellä. Eli, missä Minä sijaitsen? Keskuksia on kaiken kaikkiaan seitsemän, joten olen
kuin kupla.

Mutta jos olen sydämissänne, olen täällä. Sahaja Yogan avain on siinä, että te tunnistatte Minut. Jos ette pysty tunnistamaan
Minua, ette voi edistyä Sahaja Yogassa, se Minun on sanottava suoraan. Koska Minut on jo paljastettu. En kerro tätä
ensimmäisillä luennoillani, mutta nyt Minun on pyydettävä, olkaa hyvä ja tunnistakaa Minut. Äitinänne pyydän teitä tunnistamaan
Minut. Eikä teidän tarvitse antaa Minulle mitään, ottakaa vain vastaan Minulta. Ottakaa vain vastaan. Mutta tunnistakaa Minut.
Jos kiellätte Minut, tämä ei aukea, se pysyy aina suljettuna.

Siksi teidän pitää lopuksi pyytää: "Äiti, anna minulle oivallukseni." Olen tullut maan päälle antamaan teille oivalluksenne. Se on
Minun työni. Se on yksi vaikeimmista töistä, mitä voi saada. Ihmisille on niin vaikea puhua ja kertoa heille siitä, he ovat koko ajan
sotajalalla, he ovat niin aggressiivisia ja alkavat taistella vastaan. Se on Äidin työtä, josta ei saa kiitosta, se on täysin
epäkiitollinen tehtävä. Mutta Minun on tehtävä se. Ja vain Äiti voi tehdä sen, sillä jos tässä olisi ollut Kristus, Hän olisi ottanut
yksitoista voimaansa ja tehnyt selvää jokaisesta. Jos olisi pyydetty Krishnaa, Hänelläkin on 'Samhara Shakti', jolla olisi tappanut.
Mutta jos haluaa käyttää yhdistymisen ajatusta, tasapainottamista ja ihmisten ymmärtämistä, sen voi tehdä vain Äiti.

Siksi ihmiset joskus yrittävät tulla tuttavalliseksi, yrittävät hyötyä tai ottaa vapauksia, mikä on väärin. Olen sitä mitä olen, olen
Rakkaus, en voi sille mitään. En todellakaan voi. Olen Myötätunto. Yhtenä päivänä Minua todella inhotti. Kerran Minua todella
inhotti ihmisten käytös, ja sanoin: "Unohtakaa koko juttu!" Silloin näin oman valokuvani ja katsoin silmiäni ja sanoin: "Nirmala,
Sinä olet Myötätunto, olet Myötätunto, et voi sille mitään, et kerta kaikkiaan." Minun on hoidettava tämä työ. Tiedän, että joskus
se on liikaa, aivan liikaa, mutta Minun on silti tehtävä se. Jotkut ihmiset tulivat kysymään: "Miksi Te, Äiti?"



Vastasin: "No, miksette te sitten, sehän on hyvä idea. Olkaa hyvä vain!" Silloin voisin kaikessa rauhassa jäädä eläkkeelle, ja
mieheni maksaisi varmaan eläkettäkin, hän olisi niin iloinen, että olen löytänyt jonkun tilalleni. Mutta en ole vielä löytänyt ketään
tilalleni. Toivon, että te olisitte se, se olisi hyvä asia. Nimi Nirmala tarkoittaa puhdasta, tahratonta. Tarkoittaa sellaista, joka on
puhdistava voima. Se on myös Jumalattaren nimi. Syntymänimeni on Lalita, joka on Esiaikaisen Äidin nimi, Esiaikaisen Äidin.
Mutta ihmisenä oleminen, ja kaikki nämä keskukset ja työskentely … Esimerkiksi viimeisten kolmen päivän aikana ette tiedäkään,
kuinka paljon olen antanut värähtelyjä.

Kysykää vaikka Warrenilta ja muilta, kuinka pyysin heitä ottamaan vastaan värähtelyjä, ja he tärisivät tällä tavalla, kun eivät
pystyneet koskemaan Minua. He yrittivät laittaa käsiä pääni päälle ja vain tärisivät. He eivät pystyneet koskemaan, vaikka
värähtelyjä oli niin valtavasti. Ei siis ole helppoa kantaa kaikkea tätä taakkaa tällä ihmiskeholla, näyttää ihmiseltä, toimia kuin
ihminen, käyttäytyä kuin ihminen, niin että voi olla yhteydessä ihmisiin. Inkarnaatioita tarvitaan siksi, että voidaan kommunikoida,
koska Tiedostamaton ei voi puhua teille, kaikki unissa nähty palaa jälkeenpäin takaisin alitajuntaan, kaikki ideat ovat täyttä
sekamelskaa, täysin sekavaa, eikä sen pohjalta voi päätellä mitään. Oli siis tultava maan päälle ihmisen muodossa kertomaan
teille, puheen kautta. En ole osannut puhua englantia koko ikääni. Opettelin englannin kielen, mutta en vieläkään osaa
amerikanenglantia. Toivon oppivani lisää, kun matkustan ympäriinsä, ja se on - Jumalaa haluaa, että olette oivaltaneita. Siitä on
kirjoitettu Raamatussa, siitä on kirjoitettu kaikissa pyhissä kirjoissa.

Siitä on hyvin laajasti kirjoitettu Adi Shankaracharyan kirjoissa; hän on kuvaillut Minua tarkasti, täydellisen tarkasti. Intialaisten
on helppo tulla luokseni. Vaikka Minulla ei olekaan niin paljon oppilaita kaupungeissa, he tietävät kuitenkin tulemisestani, ja että
olen olemassa. Suurin osa tietää sen. Mutta he eivät ymmärrä, miksi Minun piti mennä Amerikkaan. He sanovat: "Miksi tulitte
tänne? Täällä ihmiset eivät hyväksy Teitä." Mutta en ajattele niin, sillä mielestäni olette suuria, hyvin suuria etsijöitä syntyneitä
tähän maahan. Olette erityisiä, ja Minun on tehtävä työtä hyväksenne. On sanottava, että länsimaiden sahaja-joogeissa
tapahtunut muutos ei ole ollut yhtä suurta intialaisissa. Intialaisilla on kuitenkin se etu, että he ovat syntyneet maassa, jossa
perusta on hyvä, joka pitää huomion vahingoittumattomana.

Huomio on hyvin ehyt. Siellä työskentely on helppoa - täällä se on vaikeaa, tämä ei vetoa ihmisiin, mutta silti, olette kaikki
suurenmoisia, moni on eksyksissä, mutta heidät voidaan pelastaa. Kaikkien täällä olevien pitää tietää, että teillä on tänään
elämänne paras tilaisuus saada oivallus ja antaa oivallus toisille. Ensin teidän täytyy tulla kuntoon. Sitten voitte antaa valon
toisille. Suurin asia, mikä Sahaja Yogaan tarvitaan, on viisaus. Loogisesti päädytte siihen lopputulokseen ja ymmärrykseen, että
Sahaja Yogan kautta kaikki maailman ongelmat loppuvat. Kaikki maailman ongelmat. Otetaan esimerkiksi kapitalismi ja
kommunismi. Olen kapitalisti, koska Minulla on kaikki voimat, ja olen kommunisti, koska en voi nauttia siitä antamatta sitä teille.

Mutta se on spontaania. Minun ei tarvitse tehdä sitä, koska ajattelen sitä, ja se vain tapahtuu. Niin se toimii. Kaikki ongelmat, niin
poliittiset kuin taloudellisetkin, kaikki voidaan ratkaista. Krishna on sanonut: ”Yoga Kshema Vahamyaham." "Kun saavutatte
joogan, saavutatte hyvinvoinnin." Hän on luvannut sen. Hän olisi voinut sanoa: “Kshema Yoga Vahamyaham.” Mutta Hän sanoi:
“Yoga Kshema Vahamyaham.” Saakaa ensin jooga, yhdistykää ensin, yhdistykää Henkeen, sitten saatte kaiken muun
siunauksina. Tämä on myös materiaalisen hyvinvoinnin keskus, Lakshmin keskus, joka alkaa toimia. Kaikki sahaja-joogit, jotka
ovat tulleet luokseni, ovat saaneet siunauksena materiaalista hyvinvointia, mutta ei liikaa kuten herra Ford. Se on ääritapaus, se
on ongelma, mutta he saavat kaikkea mahdollista hyvinvointia tasapainoisella ja hyvin toimivalla tavalla.



Ja viimeinen sanomani on yhdentyminen, että saatte kokea täydellisen yhdentymisen. Kaikki mitä teette, sydämenne tukee sitä,
mielenne tukee sitä, ja kehonne tukee sitä. Olette täysin yhdentyneenä yhteen olemukseen, eli Henkeenne. Jumala siunatkoon
teitä kaikkia. Tämä oli viimeinen luentoni ja menen seuraavaksi Philadelphiaan, joten rukoilkaa, että Philadelphiassa ihmiset
saavat oivalluksia, ja saamme enemmän ihmisiä Sahaja Yogaan, ja he saavat valaistuksensa. Sitten menen Houstoniin, sitten
Los Angelesiin ja Vancouveriin yhdeksi päiväksi. Jos teillä on ystäviä tai sukulaisia siellä, voitte kirjoittaa heille, antakaa heille
osoite, niin he voivat ottaa yhteyttä ja tulla tilaisuuteemme. Jumala siunatkoon teitä kaikkia. Tavallisesti en kerro Itsestäni, mutta
tänään hän paljasti Minut heti saapuessani, ja Minun piti kertoa, mutta se ei ole sopivaa. Ei ole sopivaa puhua sellaisesta.

On parempi, että te itse saatte selville, kuin että Minä kerron, koska Kristus ristiinnaulittiin, ja muitakin piinattiin. En halua
vaikeuttaa työtäni, koska ei ole mitään hyötyä kertoa mitään tällaista ennen oivallusta. On parempi kertoa oivalluksen jälkeen,
että Minä olen Pyhä Henki. Epäilemättä. Minä olen Hän, josta Kristus puhui. Kerroin heille, että en ole koskaan sanonut tätä
korokkeelta, ja he pyysivät Minua: "Äiti, Teidän täytyy sanoa se ainakin kerran." Vastasin: "Amerikassa julistan sen." Niinpä
tänään julistan teille, että Minä olen Pyhä Henki, Pyhä Henki, joka on inkarnoitunut maan päälle antamaan teille oivalluksenne.
Jumala siunatkoon teitä. Onko kysymyksiä?

Sahaja-joogi: "Äiti, haluan vain sanoa, että rakastan Teitä. … Ja tärkeä kysymykseni kuuluu: Miten saan rauhoitettua ajatukseni?
Miten saan ne rauhoittumaan?"

Sanot vain Isä meidän -rukouksen. Minun kuvani edessä. Se toimii. Isä meidän -rukous on se portti. Aivan varmasti.
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Easter Puja, "The Creation of Lord Jesus". Nightingale Lane Ashram, London (UK), 11 April 1982.

Tänään juhlimme päivää, jonka aihe on erittäin tärkeä, todella mitä tärkein päivä, voidaan sanoa, kun tällainen suuri asia tapahtui.
Sen täytyi tapahtua tällä tavalla, koska kaikki oli tavallaan hyvin tarkkaa. Edellisissä luennoissani kerroin, kuinka Kristus luotiin
ensi taivaassa. Jos luette Devi Mahatmyamia, siinä kerrotaan, että Hänet luotiin Mahavishnuksi, ja siinä mainitaan hyvin selvästi,
että ensin Hänet luotiin munaksi. Tämä lukee kirjassa, joka oli kirjoitettu ehkä n. 14 000 vuotta sitten. Se on kirja, joka ennustaa
Kristuksen tulemisen, ja siksi ihmiset, erityisesti lännessä, lahjoittavat ystävinä toisilleen munan. Ensimmäiseksi Kristus tuli
tänne maan päälle munan muodossa, ja osa siitä pysyi tässä muodossa, ja loput otti käyttöönsä Pyhä Henki, Mahalakshmi, ja loi
siitä Kristuksen. Tässä vanhassa kirjassa Häntä kutsuttiin Mahavishnuksi, joka tarkoittaa Vishnun suurempaa muotoa. Mutta
oikeastaan Vishnu on Isä, ja Hän on Poika, jonka Pyhä Henki loi. Luennon jälkeen, jos teillä on tämä kirja, haluaisin lukea teille
koko tekstin siitä, kuinka Kristus luotiin. Ja kun Hänet luotiin, Hän kutsui Isäänsä, ja Hän kutsui kerran myös ristillä. Hän kutsui
monen vuoden ajan. Ja sitten Kristus sai Mahavishnuna siunauksen Isältään, joka sanoi, että "Sinut asetetaan korkeammalle
kuin Minut, ja Sinusta tulee Adhara, eli 'Universumin Tukija'." Näettekö, kuinka Muladharasta Hän muuttuu Adharaksi. Tämä
kaikki tapahtui taivaissa - Vaikunthassa, voidaan sanoa. Sitten Hän syntyi Pyhästä Hengestä, joka oli Kristuksen Äiti täällä maan
päällä, joka ei ollut kukaan muu kuin Mahalakshmin inkarnaatio; eli Hän oli Radha. Ra-dha. 'Ra' tarkoittaa energiaa, 'dha'
tarkoittaa Häntä, joka ylläpitää energiaa. Pääsiäisestä on ymmärrettävä monta asiaa, mutta ennen kaikkea se, miksi Hän kuoli, ja
miksi Hän nousi ylös kuolleista? Tästä asiasta en ehkä ole vielä kertonut kovin paljon, kovin selvästi. Tästä haluan kertoa teille
tänään. Vain te pystytte ymmärtämään Kristuksen elämän tärkeyden. Ja kun sanotaan, että on saatava oivallus Kristuksen
kautta, se tarkoittaa, että Hänen täytyi lävistää Agnya-chakra. Hänen täytyi olla siellä. Jos Hän ei olisi luonut aukkoa porttiin,
emme koskaan olisi saaneet oivallusta. Siksi sanotaan, että pääsette läpi taivaan porttien vain Kristuksen armosta. Tämä ei
tietenkään tarkoita kirkkoja, ei millään lailla. Sen ymmärrätte sahaja-joogeina, että teidän on päästävä Agnya-chakran läpi.
Loppujen lopuksi se on kaikkein vaikein kohta, josta ihmisen täytyy päästä läpi. Sillä Agnya-chakrassa egonne ja superegonne
ovat täysin muodostuneet. Ego on kehittynyt vain ihmisillä. Kysymys oli siitä, miten päästä egon yli. Egon ylittämiseksi
Kristuksen oli tehtävä tämä. Hänet luotiin aluksi Shri Ganeshaksi - tiedätte tarinan, miten Hänet luotiin - 'mala' tulee Parvatin,
Pyhän Hengen kehosta, ja sitä käytettiin, koska ennen vihkimistään Hänen täytyi - Kylpyään varten Hänen täytyi sivellä iholleen
monenlaisia tuoksuvoiteita. Sitten Hän poisti sen kaiken, ja Hänen värähtelyjään tuli mukana. Sitten Hän loi tämän lapsen
suojellakseen siveyttään; Hän pani pojan vartioon kylpyhuoneensa ulkopuolelle. Tiedätte koko sen tarinan. Osa tästä lapsesta
koostui maaelementistä, 'pruthivee-tattwa'. Kaikissa muissa keskuksissa - kaikissa muissa keskuksissa on erilaisia elementtejä.
Sellaisia elementtejä kuin 'pruthivee-tattwa', maaelementti; sitten on vesielementti, ja ilmaelementti, ja kun päästään tänne, siellä
on valoelementti, valo. Tässä kohdassa, Agnya-chakrassa, Hänen oli päästävä viimeisen elementin, valon, läpi. Tämä tarkoittaa
sitä, että Hänen oli tultava ulos todelliseen muotoonsa, pelkkään Jumalalliseen Voimaan, Omkaraan, sitä voi kutsua
värähtelyiksi; tai absoluuttisuuteen… sanotaanko sitä 'logokseksi', vai miksi? Ensimmäinen ääni, Brahma. Hänen täytyi siis tulla
Brahman periaatteeksi. Tullakseen siksi, Hänen oli päästävä eroon kaikista muista itsessään olevista elementeistä. ja viimeinen
niistä oli valoelementti, jonka läpi Hänen oli päästävä. Hänessä siis oli maaelementti, koska Hän oli tehty 'malasta', ja kaikki
muutkin elementit. Mutta Agnyaan tultaessa Hänen oli luovuttava kaikista elementeistä, joten Hänen oli kuoltava pois kaikista
näistä elementeistä, jotka Hänessä olivat, jotta Hän voisi olla täydellinen, absoluuttisen puhdas Henki. Se, mitä Hän teki
hienojakoisesti, tapahtui fyysisessä muodossa, ja sen tehdäkseen Hänen oli kuoltava. Se, mikä Hänessä kuoli, oli pieni osa
maaelementtiä ja muita elementtejä, ja Hänestä tuli esiin puhdas Henki. Se, mikä nousi ylös kuolleista, oli puhdas Henki; puhdas
Henki, puhdas Brahma-Tattwa, josta Kristuksen keho oli muodostunut, joka oli Kristuksen ruumis. Ja tämä tapahtui - Kristus teki
sen, mitä Hänestä ennustettiin - että Hän on pelastaja, koska Hän tuli tämän portin läpi viedäkseen ihmiset ruumiillisesta
muodostaan, eli elementeistä riippuvuudesta, Hengen olomuotoon. Ylösnousemuksessa te muututte ja hyppäätte omasta
huomiostanne Hengen huomioon. Kun tunnette oman huomionne, kun teistä tulee Henki, se on tapahtunut myös teille. Mutta
Hänestä tuli puhdas Henki, puhdas Brahma Tattwa, kun Hän nousi ylös kuolleista, ja ylösnousemus on Jumalallisen Voiman
aikaansaama tapahtuma, mikä alkoi ensin Muladhara-chakrasta maaelementtinä, ja alkoi kasvaa. Se syntyi siellä, ja nousi ylös
Agnya-chakraan. Siellä Kristus luotiin tulemaan läpi kaikkien elementtien ja lopulta nousemaan Sahasraraan ja muuttuakseen
täydelliseksi Brahma Tattwaksi. Tämä oli hyvin vaikea tehtävä, hyvin kokeellinen. Tämä kokeilu oli myös aika vaarallinen. Se olisi
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myös voinut epäonnistua, koska Hänessä oli mukana ihmisen elementti, ruumis, joka kärsi. Hän kärsi, koska ruumis on sellainen,
että se kärsii, ei Henki; Henki ei kärsi. Ruumis kärsii. Hänen oli annettava ruumiin kärsiä, ja voittaakseen ja selvitäkseen siitä,
Hänen oli oltava valtavan rohkea. Se oli hyvin vaikea operaatio. Ilman Häntä ei kukaan olisi onnistunut siinä. Hän tiesi, että näin
oli ennalta määrätty, mutta se oli yksi kaikkein vaikeimmista tehtävistä. Kuinkahan moni kristitty tietää mitä muna tarkoittaa.
Muna tarkoittaa tilaa, jossa olette ennen oivallusta, kun olette kuorenne sisällä; silloin olette herra X tai rouva Y. Mutta kun olette
kasvaneet valmiiksi sisällä, lintu on valmis, ja silloin te kuoriudutte ulos. Silloin teistä tulee kahdesti syntyneitä. Oikeastaan
Kristuksen ylösnousemus merkitsee sitä, ja siksi me annamme lahjaksi munan ja sanomme: "Olet muna", muistuttaaksemme
siitä, "ja tämä muna voi muuttua hengeksi." Ja on myös kirjoitettu, että Hän tuli munan muodossa. Ensin Hänet luotiin munaksi.
Puolet siitä jäi Shri Ganeshaksi ja toisesta puolesta tuli Mahavishnu. Sitten Hän tuli maan päälle ja erkaantui kaikista
elementeistä, ja puhtaat värähtelyt muodostivat Hänen kehonsa, ja Hän jäi kaikkien teidän sisälle odottamaan herättämistään, ja
kun Kundaliini vie huomionne sen kohdan läpi, silloin teistäkin tulee Henki. Siksi Hän sanoi: "Olen portti, olen ovi." Hän ei sanonut:
"Olen päämäärä." Hän sanoi: "Olen ovi," koska te ette voi tulla Kristukseksi. Siksi Hän ei sanonut, että "Olen päämäärä," että
teidän pitäisi saavuttaa Hänet, vaan Hän on luonut tämän paikan teitä varten. Teissä voi tapahtua henkinen herätys; teistä voi
tulla oma Henkenne. Mutta Kristus on inkarnaatio, Hän oli Jumalan Poika. Eli Hän on inkarnaatio, ja tämä inkarnaatio tuli maan
päälle vetääkseen teidät irti elementeistänne, saadakseen tiedät tulemaan Hengeksi. Miksi tämä oli sitten niin valtavan vaikea
asia? Koska ihmiset ovat luoneet päässään kaikenlaisia keinotekoisia esteitä; katsokaas, kaikki mitä ajattelemme, ja kaikki mitä
teemme mielemme kautta, on kuollutta, ihmisen tekemää, keinotekoista, sillä todellisuus on mielen yläpuolella; se ei ole
mielessänne. Sitä ei voi käsittää, sitä ei voi pidellä. Kaikki mielessänne oleva on epätodellista, todellisuus on sen yläpuolella.
Mielen yläpuolella olevan hyväksymisestä oli tullut ihmisille niin vaikeaa Kristuksen aikana roomalaisten ja muiden samanlaisten
ihmisten takia. Ja me toistamme jälleen historiaa. He olivat niin egoistisia, niin täynnä egoa, että heidän egonsa tuhoamiseksi
jonkun täytyi tehdä tämä saadakseen aikaan väylän. Hänen kuolemansa kautta moni asia tuli todistetuksi, että Hänen
ristiinnaulitsijansa olivat tyhmiä ihmisiä, he olivat egoistisia ja sokeita. He eivät nähneet kuka Hän oli. He eivät nähneet millainen
vilpitön persoona Hän oli. He ristiinnaulitsivat Hänet. Minusta se oli suurinta tyhmyyttä. He ristiinnaulitsivat Hänet, se tiedettiin,
koska nämä ihmiset olivat niin tyhmiä, että he osasivat vain ristiinnaulita Hänet, mitä muuta he olisivat osanneet? Sillä he eivät
pystyneet pikku-egoineen sietämään sellaista, joka oli niin puhdas, niin vilpitön ja niin totuudellinen. Niinpä he ristiinnaulitsivat
Hänet, ja tästä ristiinnaulitsemisesta tuli läpimurto meille. Mutta viesti meille on ylösnousemuksessa. Viesti meille on
ylösnousemuksessa, ei ristiinnaulitsemisessa. Viesti ei ole ristiinnaulitseminen, sillä se on jo tehty puolestamme. Tämä on asia,
joka juutalaisten täytyy ymmärtää. Joku päivä sitten luin - tänäänhän se oli - eräästä keskustelusta Canterburyn arkkipiispan
kanssa. Toimittaja, joka haastatteli, esitti hänelle kysymyksiä aivan kuin olisi haastatellut Jumalaa. Hän sanoi myös tällaista:
"Esittäisin kysymyksen Jumalalle, että miksi juutalaisia tapettiin niin paljon?" Sitähän he halusivat. He halusivat kärsiä, koska
eivät halua antaa kunniaa kärsimyksestä Kristukselle. He ajattelivat: "Meidän kaikkien on kärsittävä." Ego. Se on egoa. "Kuinka
kukaan voisi kärsiä puolestamme? Meidän on itse kärsittävä." He eivät voineet antaa siitä kunniaa Kristukselle, ja kaikki
ajattelivat myöhemminkin: "Meidän pitää kärsiä." Kaikki, mitä ajattelette, toteutuu fyysisellä tasolla, joten herra Hitler syntyi ja
pani heidät kärsimään. Ihmisten tyhmyyden vuoksi olemme saaneet kaikki ongelmat maapallollemme. Toinen kysymys oli:
"Miten lapset voivat saada leukemian?" Hän kysyi Jumalalta: "Miten lapsille tulee se?" Jos vanhemmat ovat rauhattomia ja
kiireisiä, lapset saavat sen varmasti. Jos et rauhoitu naimisiin mennessäsi ja lasta odottaessasi; ajattelet avioeroa ja kaikkea
muuta typerää, tällainen rauhattomuus vaikuttaa lapseen. Psykologisesti kysymys on vasemman puolen ongelmasta, ja lapsi
alkaa sairastaa leukemiaa heti syntymästään alkaen. Siitä se johtuu. Ihmiset synnyttävät ongelmia, koska ovat tyhmiä. Jumala ei
ole luonut teille yhtään ongelmaa. Hän on ratkaissut kaikki ongelmanne. Hän ratkaisee kaikki ongelmanne; olette nähneet Sahaja
Yogassa, kuinka Hän ratkaisee teidän pienimmätkin ongelmanne. Mutta me luomme ongelmia itsellemme tyhmyyttämme, siksi,
että olemme kiintyneitä elementteihin, materiaan ja materialistisiin tapoihin. Materia istuu päässämme. Voidaan sanoa, tämä
kaikki tapahtuu maaelementin tasolla. Sitten meillä on myös sellaisia ongelmia kuin tunneperäiset kiintymykset: "Tämä on
minun tyttäreni, minun lapseni, minun, minun; olen niin kiintynyt lapseeni." Sitten: "Tämä on minun maani. Tämä on sinun maasi."
Luomme itse ongelmia. Tämä Falklandin juttu… tämä Falklandin tapauskin on keinotekoinen ongelma, sen näkee heti. Kun nämä
espanjalaiset menivät sinne, niin kaikki pitäisi palauttaa Espanjalle. Ja Brasiliasta pitäisi kaikki palauttaa Portugaliin. Mitä asiaa
heillä on sinne? Jos tämä on tilanne. Mutta hehän ovat kaikki ihmisiä. Mitä tällainen reviiriajattelu on? Antaa ihmisten elää
onnellisina siellä missä ovat. Mitä hyötyä heille on tällaisesta reviiriajattelusta? Ei Jumala luonut Argentiinaa, Chileä, Englantia ja
muita, Hän loi yhden yhtenäisen struktuurin, jonka tehtävänä on pitää huolta toinen toisistaan. On luotu sydän, maksa, aivot,
nenä… Jos ne alkavat taistella, esimerkiksi tämä silmä tätä silmää vastaan. Me nauramme, mutta me ihmiset teemme samalla
tavalla. Me teemme näin koko ajan. Ihmisten tyhmyys saa aikaan tällaisia ongelmia. Ja kun tulette todella tyhmiksi, joku kauhea



henkilö käyttää tilaisuutta hyväkseen, ja tulee maan päälle, aivan kuten Hitler, ja alkaa määräillä teitä. Te ette tarvitse mitään
sellaista. Tarvitsette vain viisautta ja oivalluksenne. Ja se on nyt tapahtunut, että olette saaneet oivalluksen. Pääsiäinen on
kaikille maailman sahaja-joogeille mitä tärkein tapahtuma, sillä jos sitä ei olisi tapahtunut, ei olisi ollut mahdollista antaa
oivalluksia ihmisille. Gavin voisi lukea teille myöhemmin mitä Kristuksesta on kirjoitettu Devi Mahatmyassa. Markandeya kirjoitti
tämän kirjan noin 14 000 vuotta sitten. Kuvitelkaa, että hän tiesi tämän 14 000 vuotta sitten - koska oli näkijä, kuten Blake - mitä
tulisi tapahtumaan, kun Kristus tulee maan päälle. Häntä kutsuttiin Mahavishnuksi. Hän ei ollut Vishnu, Hän oli Vishnun Poika.
Kuinka moni kristitty ymmärtää tämän pääsiäisestä. Eivät he ymmärrä. Tänään kristillisyys on pelkkää mielen aktiviteettia, ei
mitään muuta; se on täysin kuollutta, hölynpölyä. Aivan kuin muutkin tyhjänpäiväiset uskonnot, siitä on tullut samanlainen älytön,
tyhmä uskonto, jolla ei ole mitään merkitystä. Jos ette saa oivallusta, jos ette tunne värähtelyjä, jos ette tunne ympärillä olevaa
Jumalallista Voimaa, miten voisitte ymmärtää? Sillä se on ainoa asia, mikä on totuus; se on ainoa asia, mikä on todellisuus, ja
jos ette saavuta sitä, miten voisitte tietää Kristuksesta? Hänestä taistellaan; miten voitte taistella? En todellakaan voi ymmärtää.
Minulle se on tyhmyyttä, joka yltää uusiin ulottuvuuksiin. Oikeastaan tätä asiaa, näitä suuria inkarnaatioita käytetään toisten
ihmisten tappamiseen. Voitteko kuvitella? Asioita, jotka oli tarkoitettu nostamaan teitä ylöspäin, nostamaan korkeampaan
elämään, käytetäänkin nyt - samoja asioita ja nimiä - tappamaan toisia, vetämään toisia alaspäin. Korkeintaan, jos ihmiset
pääsevät pisteeseen, jossa he eivät ymmärrä, he alkavat sanoa: "Se on mysteeri". Mikä on mysteeriä; Sahaja Yogassa ei ole
mysteeriä. Kaikki on edessänne. Minulle ihmiset ovat mysteeri. En ymmärrä heitä. En pysty käsittämään. Kristuksen
ylösnousemuksesta on nyt tultava kollektiivinen ylösnousemus. Tätä on Maha Yoga. Sen on oltava kollektiivinen ylösnousemus,
ja tätä kollektiivista ylösnousemusta varten on ensiksi sahaja-joogien päätettävä olla kollektiivisia. Sillä Kundaliinin heräämisen
kautta te pääsette, epäilemättä te pääsette läpi, mutta te tulette kollektiivisuuden alueelle. Ja jos ette anna tämän
kollektiivisuuden täyttää itseänne, te vaivutte alas. Oletetaan, että pääsette tilaan, joka on elementtien yläpuolella, tilaan, jossa
olette kollektiivinen olento; olette tietoisia kollektiivisesta olennosta, olette tietoisia, että olette osa kokonaisuutta, olette
tietoisia, että teidän pitää auttaa nenäänne ja silmiänne, koska olette osa kokonaisuutta. Saavutatte tason, jolla ymmärrätte:
"Olen yhtä tärkeä kuin muutkin solut, ja minun on autettava muita soluja, ja niiden täytyy tukea minua, olemme yhtä." On vallittava
täydellinen yhteisymmärrys. Tämä tietoisuus tulee oivalluksen jälkeen, ja jos ette ymmärrä, että tämä tietoisuus, tämä
kollektiivinen tietoisuus on ainoa keino pysyä tällä alueella, muuten te joudutte pois sieltä. Alatte kaivaa itsellenne pieniä kaivoja
ja uppoatte niihin. Mitä enemmän laajennatte itseänne, sitä korkeammalle nousette. Mutta sitten alatte taas rypeä
ongelmissanne tai jotain. Mutta jos ajattelette: "Minun on elettävä kokonaisuutta varten. Olen vastuussa kokonaisuudesta.
Minun tehtävänäni on muodostaa ydinsolu, joka pitää huolta kokonaisuudesta, ja jos putoan, kaikki muutkin kärsivät. En saa
missään tapauksessa pudota alas, koska olen saanut nousta ylös tähän pisteeseen. Olen päässyt sisään kollektiivisuuden tilaan,
jossa olemukseni, joka on Henki, joka on kollektiivinen olento, ja minun on pysyttävä siellä, minun on oltava siellä; en voi pudota,
en voi elää sillä tavalla." Mutta olen nähnyt, että oivalluksen jälkeenkään ihmiset eivät pääse ulos kuoristaan. He jäävät sisälle
kuoriinsa. He eivät pysty levittämään siipiään ja laulamaan, eivät pysty tulemaan ulos kuorestaan ja lentämään. He eivät pysty
siihen. He jäävät edelleen elämään pientä elämäänsä, pienimuotoisesti, kaikilla tavoilla. He menevät lomalle. Haluatte viettää
omaa lomaanne. Miksi? Tämähän on lomaa (holiday), 'holy-day', kuten sanotaan. Pyhä päivä. Tämä on pyhäpäivä. Kun olette
toisten sahaja-joogien kanssa, vietätte todellista pyhäpäivää. Missä te muuten viettäisitte lomaanne? Mikä on toinen tapa? Kun
olette heidän kanssaan, se on todellista lomaa. Siksi teidän on ymmärrettävä, että kollektiivisuutta on laajennettava. Jos ette
laajenna kollektiivisuuttanne, olette pelkkää haaskausta. Olette tuottamattomia sahaja-joogeja, jotka - anteeksi, että sanon näin -
putoavat alas. Sellaisetkin ihmiset näyttävät aluksi tulevan asteittain paremmiksi ja paremmiksi. Ja kun olette täysin päässeet
sinne, nautitte toistenne seurasta ettekä pelkää heitä lainkaan, ette tunne mitään omistushalua heitä kohtaan, teillä ei ole mitään
odotuksia, te vain nautitte toisistanne. Näin on tapahduttava. Kaikki kehomme solut ovat sellaisia. Jos ne pystyvät siihen, miksi
emme mekin? Koska meillä on niin paljon järkeä; ainakin me ajattelemme, että meillä on enemmän järkeä kuin soluilla. Näin
ainakin voidaan olettaa, koska olemme kehittyneet niin paljon yksisoluisista tähän saakka. ja olette myös Jumalan luomistyön
korkein saavutus; olette kaikkein korkeimpia ihmisiä. Siis miksi ei? Kun olette nousseet ylös, ensimmäinen asia, joka teidän
pitäisi ymmärtää, on se, että ette ole enää yksilöitä, vaan olette kollektiivinen olento. Ette enää ole yksilöitä. Kaikki, mikä saa
teidät pyörimään yksilöllisyytenne ympärillä - heittäkää se pois. Ette enää ole yksilöitä. Kaikki eteenne tulevat yksilölliset
ongelmat ovat täysin turhia, vääriä, tuhlausta. Ajatelkaa kollektiivisia ongelmia. Sellaisista ihmisistä Minä pidän. Kuten joku aika
sitten Fergie oli innokas tietämään Bristolista - mitkä kohdat siellä antavat värähtelyjä Äiti Maasta. Hän kantoi huolta koko
Bristolista - kaikista jamaikalaisista, sitten kaikista briteistä, ja koko maailmasta pitäisi kantaa huolta. Tällaista pitäisi ajatella. Ei
pidä miettiä: "Miten tyttäreni menee naimisiin? Miten saisin matkalipun, että pääsisin sinne?" Kaikista tällaisista joutavista
asioista pitää luopua, koska olette nyt astuneet sisään Jumalan Valtakuntaan, ja Hän pitää teistä huolta. Sen tilan te saatte



vakiinnutettua sisällenne, että olette kollektiivinen olento. Kaikki muu saa jäädä pois. Vähitellen kaikki muokkautuvat. Olen
nähnyt, että kaikkein hankalimmatkin ovat tulleet paremmiksi. Entä sinä, sinä, joka autat kaikkia muita tulemaan paremmaksi,
miten on sinun laitasi? Kuinka pitkälle olet itse päässyt? Kuinka pitkälle uskossasi tiedät: "Olen päässyt Jumalan valtakuntaan, ja
jokaista liikettäni huolehtii ja ohjaa Hänen voimansa, ja olen tietoinen siitä. Olen tietoinen, että olen astunut sisään Jumalan
valtakuntaan, ja se ilmenee kollektiivisuuteni kautta." Kollektiivisuus on sahaja-joogin luonne. Se pitää jokaisen oivaltaa. Jumala
siunatkoon teitä. Miltä näyttää? Täsmälleen oikea aika. Kuinka onnistuinkaan ilman, että katsoin kelloa?
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Hyviä ehdollistumia. Samalla tavalla ihmisellä voi olla myös hyviä ja huonoja tapoja. Jos tavat vaikeuttavat tai estävät
ylösnousemista, ne voivat myös auttaa pääsemään tasapainoon. Ehdollistuma tulee materiasta, jonka kanssa olemme
tekemisissä joka päivä. Kun ihminen näkee materiaa, hän haluaa sitä itselleen ja haluaa käyttää sitä hyödykseen. Hän muuttaa
materian muotoja omiin tarkoituksiinsa sopiviksi. Hän alkaa tottua materian tuomaan mukavuuteen, apuun tai elämän ohjailuun.
Mitä enemmän ihminen alkaa tukeutua materiaan, sitä enemmän spontaanisuus häviää, koska hän on tekemisissä elottoman
kanssa Vasta silloin, kun materia on elotonta, olemme tekemisissä sen kanssa. Kun se on elävää, emme ole niin kiinnostuneita
siitä. Materian elottomuus asettuu meihin, kun alamme käyttää sitä omiin tarkoituksiimme.

Miten voisimme muuten olla olemassa? Tällaista ihmiset voivat kysyä. Jos Jumala on antanut meille materiaa ja kaikkea
aineellista käyttöömme, eikö meidän silloin tule käyttää niitä? Ja emmekö saisi nauttia niistä? Mutta me emme nauti. Ennen
oivallusta ei voi nauttia mistään materiaalisesta. Ihminen voi vain muodostaa itselleen tavan ja ehkä tulla materian orjaksi ennen
oivallusta. Se on taloustieteen perusperiaate, että yleisesti ottaen tarpeet eivät koskaan tyydyty. Jos esimerkiksi tänään haluatte
ostaa maton. Hyvä on, ostatte sen. Nyt matto alkaa aiheuttaa ongelmia, koska se on omaisuuttanne, ja teidän on pidettävä
huolta siitä.

Teidän pitää vakuuttaa se, teidän pitää huolehtia, että se ei pääse menemään pilalle. Sitten alattekin jo haluta ostaa jotakin
muuta. Olette nyt ostaneet maton, hyvä. Sitten teidän on saatava jotain muuta, sitten on taas saatava jotain muuta, sitten taas
jotain muuta. Se ei siis tyydytä tarpeitanne, se ei tuo iloa Materia ei voi koskaan antaa iloa. Henki antaa ilon. Ja kun
ylösnousemus tapahtuu, kun tulette Hengeksi, silloin materia saa toisenlaisen arvon sisällämme; materian arvojärjestelmä on
hyvin erilainen. Olen varma, että Jason on kertonut teille, että kun saatte oivalluksenne, silloin alatte tuntea viileän tuulen
käsissänne. Suhteessa materiaan on avuksi, että on oivaltanut sielu, koska silloin tietää välittömästi, mikä on itselle hyväksi ja
mikä pahaksi. Esimerkiksi, jos syötte jotakin, mikä ei ole teille hyväksi, silloin värähtelyt häviävät heti, ja alatte tuntea kuumuutta.

Näin saattaa tapahtua, kun vain katsookin ruokaa. Jos aiotte istuutua tuolille, jolla joku paha henkilö on istunut, tunnette
välittömästi: "Tässä on jotain vialla." Tunnette sen värähtelyillänne, ja se on täysin varma, absoluuttinen asia. Tällaisesta
ehdollistumasta voi päästä eroon -- nämä tavat voi voittaa vain, jos tulee Hengeksi, koska materia dominoi aina Henkeä. Hengen
pitää voittaa materian dominointi. Oikeastaan Henkeä ei voi dominoida mikään. Tarkoitan sitä, että se on peitossa samalla
tavalla, kuin aurinko voi olla pilvien peittämä. Samalla tavalla kaikki dominointimme, tai voimme sanoa orjuus materiaan, saa
meidät dominoimaan Henkeämme siten, että me peitämme sen. Pilvet ovat edessä, emme näe Henkeä. Emme voi tuntea sitä.
Emme tunne ihmisessä spontaanisuutta, joka on Hengen kauneutta.

Kun siis arvioimme jotakin henkilöä, mitä me arvioimme? Miltä tämä henkilö näyttää, miten hän pukeutuu, miten hän kävelee.
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Mitkä ovat hänen muodolliset tapansa, osaako hän sanoa "kiitos" ja "anteeksi" vai ei. Ymmärrättekö? Kaikki tällainen tekee
meihin suuren vaikutuksen. Millaisella autolla hän ajaa, millaisessa talossa asuu? Meiltä saattaa jäädä huomaamatta pyhimys.
Meiltä saattaa jälleen jäädä huomaamatta Jeesus, koska hän oli puusepän poika. Miten voisimme tietää kuka Jeesus on? Onko
mitään tapaa selvittää kuka on Jeesus?

Monet ihmiset puhuvat nyt: "Jeesus tulee, Hän tulee esiintymään televisioon." Sinne voi laittaa kenet tahansa ja sanoa, että siinä
on Jeesus. Kuinka me voisimme saada sen selville? Hänen vaatteistaan, tai jostain, mitä Hänelle tehtiin? Suurin osa Jeesusta
esittävistä maalauksista ja patsaista, joita olen nähnyt, eivät ole lähelläkään Jeesusta, ei lähelläkään. Ne ovat aivan kamalia. En
tiedä mitä ne ovat. Miten sitten päästä selville, onko kysymyksessä Jeesus vai ei? Vai onko tämä joku hokkuspokkus-tyyppi, tai
joku henkilö, joka on tarkoituksella tullut johtamaan meitä harhaan totuudesta. Ei ole mitään keinoa saada selville totuutta,
koska olemme niin tottuneet kaikenlaiseen materiaan ympärillämme.

Esimerkiksi ajatuksemme taiteesta on myös valettu samanlaiseen muottiin. Pidämme tällaisesta taiteesta. Jos kysyy: "Miksi?"
"Koska, tiedättehän, tässä on tällainen juttu -- harmonia", tai ehkä: "tämä on enemmän tasapainossa", tai muuta sellaista. Mutta
miten tiedätte sen? Tiedätte sen siksi, että olette lukeneet jotain kirjoja, tai joku muu on kertonut teille, että tämä on taidetta,
tämä on kaunista. Laitatte johonkin leiman, että se on kaunis, mutta onko se todella sitä? Jos se on kauneutta, sen pitäisi olla
Henki, koska Henki on kauneus ja kauneus on Henki. Siis onko se kauneutta? Kuinka voi selvittää, onko tämä taide kaunista vai
ei?

Esimerkiksi kaikkien normaalien käsitysten mukaan naiseudesta Mona Lisaa ei pidetä kauniina. Nykyään hyttysen näköisiä
laiheliineja pidetään kauniina. Miksi Mona Lisaa sitten sanotaan niin kauniiksi? Mitä se tarkoittaa? Tuhannet ihmiset kerääntyvät
katsomaan tätä maalausta. Miksi? Mistä se johtuu? Vain värähtelyt voivat kertoa, että taulu säteilee värähtelyjä. Se vetoaa
teidän Henkeenne tietämättänne. Ette ole tietoisia siitä.

Se vetoaa teidän Henkeenne. Siksi tätä maalausta arvostetaan kaikkialla. Kun tämä ehdollistuma tulee kollektiiviseksi, mikä
tahansa vastaava ehdollistuma tulee kollektiiviseksi, ja hyväksytte sen, "Kauneus on tällaista, todellisuus on tällaista;
spontaanisuus on tällaista", ja siitä sekaannus alkaa. Sekaannus alkaa siitä hetkestä, kun asia tulee kollektiiviseksi. Esimerkiksi,
tapasin eräiden gurujen seuraajia Kysyin heiltä: "Miksi uskotte, että gurunne puhuu totta, Mitä hän on antanut teille?" Eräs mies
vastasi: "Koska istuessani tuolillani, alan hyppiä ihan itsestään. En tee itse mitään, se vain tapahtuu, se on spontaania." Ja kun
hän oli siinä edessäni, hänen kehonsa liikkui todella kauhealla tavalla. Kuka tahansa olisi tuntenut suurta myötätuntoa ja huolta
tällaista henkilöä kohtaan, joka ei voi istua suorassa edes viittä minuuttia ... (Nainen yleisöstä:) "Anteeksi vain, mutta se ei ollut
spontaania, se oli hermostollista ..." Aivan, sitä juuri tarkoitin ... Nainen: "Puhutte aivan väärin." Mistä?

Nainen: "Aivan kaikesta." Mistä tulet? Nainen: "Tästä läheltä." Nyt riittää. Parempi, että menet. Nainen: "Älä huolehdi, minä
menen." Katsokaas tätä. Seuraavaksi hän menee varmaan pubiin. Katsokaas, on yritettävä ymmärtää hienojakoisuutta. Jos
olette varmoja siitä.

Jos oletetaan, että joku alkaa hyppiä tuolillaan. Nainen puhui aivan totta -- se johtuu hermoista. Eli, ihminen ei pysty



kontrolloimaan hermojaan, eikö niin? Oletteko samaa mieltä? Ihminen ei hallitse itseään. Ihminen ei ole hallinnut itseään.
Spontaanisuus ei ole sellaista, että se tekee ihmisestä orjan. Tätä juuri haluan tuoda esiin. Se ei tee orjaksi; se tekee teistä
mestarin. Spontaanisuuden pitää tehdä teistä mestareita eikä minkään asian orjia.

Tämä nainen tuli varmaankin TM:stä, koska ne ihmiset hyppivät sillä tavalla. Ja lopulta he sairastuvat epilepsiaan. Olen
parantanut monia heitä. En tiedä, onko täällä vielä muita sieltä. Jopa heidän Skotlannissa sijaitsevan akatemiansa johtaja --
kutsun sitä lentojoukkojen akatemiaksi, jossa ihmiset maksavat kolme tuhatta -- tämä herra, joka istuu tässä, on eräs, joka sai
kärsiä. Kun he kärsivät, silloin he tietävät, mitä se on. Muutama päivä sitten tapasimme henkilön, jolla oli hyvin paha epilepsia.
Lapsiparka, hän oli tuskin kahdenkymmenen kuuden ikäinen nuori mies, jonka pitäisi nauttia elämästään, oli joutumassa
sellaiseen traumaan, jota ei voi edes kuvitella. Jos tällaista tapahtuu siksi, kun ihminen menee jonkun gurun luo, ja vielä maksaa
siitä, kuinka tällainen voisi olla lähelläkään Henkeä? Yritän kertoa teille, että Henki antaa spontaanisuuden, jossa te olette
herroja.

Olette itsenne täydellisiä herroja, eikä siitä tule minkäänlaista orjuutta tai väärää tapaa. Kaikki väärät tavat jäävät pois. Teistä
tulee niin spontaaneja, että Minun ei tarvitse sanoa mistään. Teiltä vain jää pois kaikki tavat, ja tulette oman itsenne mestareiksi.
Tällaista teille pitää tapahtua. Sen sijaan, jos menette mukaan asioihin, jotka orjuuttavat teitä, saatatte pitää siitä jonkin aikaa,
koska ette voi sille mitään. Mutta jos pysähdytte miettimään, niin tiedätte, että tämä ei ole sitä, mitä halusitte. Haluaisitte olla
oman itsenne herroja. Tässä kuvassa näette, että meillä on kaksi voimaa, oikean ja vasemman puolen voimat. Vasemman
puolen voima antaa meille ehdollistumat -- vasen puoli, alitajunta, kollektiivinen alitajunta.

Sieltä tulevat meidän ehdollistumamme. Jos yritätte kieltää ne, silloin oikea puoli menee vielä huonompaan kuntoon. Se antaa
meille toiminnan, mutta toiminnassa voimme tulla hyvin egoistisiksi. Molemmat voivat aiheuttaa meille ongelmia. Jos vaikkapa
sanotte: "Hyvä on, en enää milloinkaan ole ehdollistunut. Mitä haittaa, jos teen niin, tai jos teen näin?" Ja jos alkaa noudattaa
tällaista ajatusta, tällaista vapautta, se on hylkäämistä, se ei ole vapautta. Sillä vapauden taustalla täytyy olla viisaus. Jos menee
liikaa kummalle tahansa puolelle, se on väärin. Mikä sitten on hyvä?

Keskellä ei ehdollistu mihinkään eikä toimi egoistisesti. Mutta miten se tapahtuu, se on ongelma. Ongelma on siinä, miten se
tehdään. Spontaanisuus on sitä, että on täydellisen vapaa. Näitä kahta voimaa voitaisiin verrata vaikka auton kaasuun ja jarruun.
Te käytätte molempia näitä voimia. Käytätte sekä jarrua, että kaasua. Yritätte hallita molempia näitä voimia. Mutta aluksi on
vaikea ymmärtää, miten näitä voimia käytetään. Asteittain, käytännön kautta siihen oppii.

Tiedätte miten autoa pitää ajaa, teistä tulee hyviä kuljettajia. Senkin jälkeen, kun teistä on tullut hyviä kuljettajia, ette vielä ole
ajamisen mestareita, mutta aikaa myöten teistä tulee sellaisia Nyt mestari meidän sisällämme on Henki. Ennen oivallusta ette
ole mestareita, koska mestari ei ole päässyt tietoisuuteenne. Se ei ilmaise itseään tietoisuudessanne. Tavallaan voimat eivät ole
käytössä. Henki on olemassa; sillä on omat voimansa. Mutta emme ole tunteneet niitä voimia sisällämme. Heti, kun saamme
tuntea Hengen voimat, saamme omat sisällämme olevat voimat käyttöömme. Voimat ovat sisällämme. Ne ovat meidän omia
voimiamme.



Meidän ei tarvitse lainata tai pyytää niitä keneltäkään, ne ovat meissä itsessämme. Henki on sisällämme -- Hengen pitää vain
tuoda valoa tietoisuuteemme. Sen pitää tulla tietoisuuteemme. Lääketieteen termejä käyttäen voidaan sanoa, että Hengen pitää
ilmentyä keskushermostossamme, jotta tietäisimme, mitä teemme. Ei niin, että alamme hyppiä tuoleillamme, tai kuten jotkut
sanoivat: "Se vain alkaa itsestään." Sellainen on hypnoosia. Se ei ole hyvä asia. Ette ole tietoisuudessa. Teette sen hypnoosin
vaikutuksessa. Hypnoosi saattaa olla peräisin ulkopuolisesta voimasta.

Se ei tule teistä, se ei ole omaa tietoisuuttanne, ymmärrystänne, voimaanne. Sen saa aikaan joku toinen, koska ette itse tee sitä.
Koska materialla on kyky alistaa meidät valtaansa, samalla tavalla niin on olemassa materiaalisia asioita, jotka ovat meille hyvin
vaarallisia. Otetaan esimerkiksi vaikka syöpä, syöpä ottaa meidät valtaansa. Se on hyvin vaarallinen. Syöpä ottaa valtaansa;
syöpää ei voi voittaa. Otetaan käytännön esimerkki. Miten syöpä syntyy? Lääkärit sanovat, se syntyy niin ja näin. Sahaja Yoga voi
parantaa syövän aivan varmasti, sataprosenttisesti, se on parantanut.

Monet sahaja-joogit ovat parantaneet syövän. Miten? Se on yksinkertaista. On tultava itsensä mestariksi ja silloin voi olla myös
sairauden herra, voi olla kaiken herra. Koska mestari on sisällä, mutta se ei ole vielä päässyt tietoisuuteen asti, ja se on ainoa
jäljellä oleva este, ja kun se on pois, tapahtuu jooga, tapahtuu yhteys. Puhumme nyt pelkästään itseoivalluksesta, ja Jumalasta
kerron ensi kerralla. Itseoivallus tarkoittaa sitä, että oma Henki tuodaan omaan tietoisuuteen. Miten syöpä syntyy? Katsotaanpa
mitä siinä tapahtuu. Se syntyy vasemman puolen toiminnasta.

Vasemman puolen toiminnat ovat emotionaalisia traumoja, ongelmia, mullistuksia, turvattomuutta -- mikä tahansa
epävarmuuden tunne voi viedä vasemmalle. Nämä kauheat gurut voivat aiheuttaa vielä enemmän liikettä vasemmalle, koska he
hypnotisoivat ihmisiä. He saavat ihmisen menemään vasemmalle. He laittavat jonkun hengen ihmisen sisään, ja mitä kaikkea
tekevätkin, mutta he saavat ihmisen menemään vasemmalle. Mitä tahansa tällaista tekeekin, joka ei ole Jumalan valtuuttamaa,
joutuu vasemmalle, koska ei pääse nousemaan ylös keskeltä. Niinpä joutuu joko vasemmalle tai oikealle. Jos menee liikaa
mukaan tällaisiin asioihin, kuten mustaan magiaan -- olen kuullut, että teillä on täällä joku toinen sellainen, jonkinlainen ryhmä, ja
eräs mies näki kaikkien esineiden alkavan liikkua kotonaan. Hän tuli Sahaja Yogaan. Kotona vesikannu alkoi liikkua sinne, ja
toinen esine tänne, eikä hän pystynyt selittämään mitä hänen huoneessaan tapahtui. Hän istui tuolissaan ja huomasi, miten joku
esine alkoi liikkua paikasta toiseen.

Sellaista voi tapahtua. Mitä sellainen on? Mikä saa aikaan sellaista, jota ei pysty kontrolloimaan? Palaamme taas takaisin
samaan asiaan -- on jotain, jota ei itse pysty kontrolloimaan. Joudut sellaiselle alueelle, jossa sinua kontrolloidaan, etkä voi itse
kontrolloida itseäsi. Kun joutuu tällaiselle alueelle, niin olen huomannut, että kaikki syöpäpotilaat kärsivät tästä. Suurin osa
heistä. He eivät itse ole tietoisia siitä; he eivät tiedä, miten ovat joutuneet sinne. Oletetaan, että joku nainen tuntee epävarmuutta
miehestään, tai jotain sellaista, tai hän ehkä pelkää, että mies saattaa jättää hänet milloin tahansa. Hän rakastaa miestään.

Jotain tällaista, niin silloin nainen voi saada rintasyövän, koska epävarmuudet asettuvat yhteen näistä keskuksista, jotka näette
tässä: Sydämen keskelle -- Keski-Sydämeen, joksi sitä kutsumme. Jos tämä keskus menee epäkuntoon, jos nainen tuntee
turvattomuutta tai jotain sellaista, hän on altis hyökkäyksille ja hänelle voi kehittyä syöpä. Meidän pitää siis ymmärtää elämää
kokonaisuutena, eikä vain yksipuolisesti. Meidän on ymmärrettävä elämän kokonaisvaikutus, suhteemme elämään
kokonaisuudessaan. Nyt ei kukaan lääkäri tiedä tätä. Tietääkö lääkäri rintasyöpäpotilasta hoitaessaan, että tämä nainen tuntee



turvattomuutta? Sitten eräs toinen sairaus -- anoreksia -- monet tytöt kärsivät siitä. He vain eivät syö. He lopettavat syömisen.
Eikä sitä tiedetä, mistä se johtuu.

Lääkärit eivät osaa parantaa sitä, kukaan ei pysty parantamaan sitä. Minkä takia? Tytön, tyttären suhde isäänsä. Jos isä
esimerkiksi kuolee, eikä tytär näe enää isäänsä, tai hän saattaa sydämessään rakastaa isäänsä, mutta ei ilmaise sitä, tai sitten
suhteet ovat huonot isän ja tyttären välillä, silloin saa itselleen anoreksian. Saatatte ihmetellä sitä, mutta lääkäreiden on
mahdotonta päästä -- meillä on täällä muutamia lääkäreitä -- mikään lääketiede ei pysty lähestymään asiaa. Koska ihmistä ei
nähdä kokonaisuudessaan. Jumala on luonut hyvin herkän instrumentin. Tapa, millä olemme ilkeitä toisille, kohtelemme toisia,
miten joskus yritämme vaikeuttaa toisten elämää, saamme toiset tuntemaan epävarmuutta, epäoikeudenmukaisuutta, vääryyttä.
Tietämättämme aiheutamme todellakin toisille valtavaa turvattomuutta, ja ne voivat saada aikaan parantumattomia sairauksia,
mistä emme ole tietoisia. Jotta voisimme ymmärtää kokonaisuutta, mitä meille pitäisi tapahtua?

Meidän pitää saavuttaa sellainen tila, jossa voimme nähdä kokonaisuuden. Jos esimerkiksi haluaisin nähdä koko Brightonin
kaupungin, mitä Minun pitäisi tehdä? Minun pitää astua lentokoneeseen ja nähdä se ylhäältä. Voin nähdä koko kaupungin.
Samalla tavalla teidän pitää nousta tietoisuudessanne ja ymmärryksessänne sellaiselle tasolle, josta näette kokonaisuuden. Jos
ette näe kokonaisuutta, vaan vain osan, tai sanotaan, että se vähä, mitä näette, aiheuttaa hämmennystä, ja ongelmia, ja jotkut
niistä saattavat olla erittäin vakavalaatuisia. Koska ihmisinä emme tiedä, mitä olemme. Ihmisten suurin ongelma on se, että he
sanovat: "Minä en pidä siitä." Kuka on tämä 'minä'? Onko se Henki, vai onko se ego?

Mikä osa ei pidä siitä? Vai onko kysymyksessä ehdollistuma, koska ihminen on kasvatettu tietyllä tavalla, joten silloin hän ei pidä
siitä? Mikä osa sinussa ei pidä siitä? Ja kummastukseksenne kysymys ei ole Henki, sillä jos Henki pitää jostakin, mistä sen
tietää? Vain värähtelyjen kautta. Vasta silloin, kun pystytte tuntemaan värähtelyt, silloin voitte sanoa: "Kyllä, minun Henkeni pitää
siitä", koska olette tunteneet siitä värähtelyjä. Olemme ihmisinä yhä siirtymävaiheessa. Emme ole vielä saavuttaneet tasoa, jota
kutsutaan itseoivalluksen tilaksi, jossa ihminen tulee hengeksi − tuleminen on asian ydin. Siellä, missä tulette Hengeksi, siellä
tiedätte mistä pidätte. Te todella tiedätte, mistä todella pidätte, koska olette nyt todellisuus, ette ole mikään ehdollistuma, ette
enää mikään ego, vaan olette sitä mitä oikeasti olette, eli olette oma Henkenne.

Ja mikä yllättävää, tämä Henki on kollektiivinen olento. Sisällämme oleva kollektiivisuus ei ole keinotekoinen. Ei myöskään niin,
että "Hyvä on, asumme kaikki Brightonissa, joten olemme yhtä", tai "Asumme saman kadun varrella, joten olemme yhtä." Tätä se
ei tarkoita, vaan sitä, mitä olette, olette absoluuttisesti kollektiivisia olentoja, ja alatte tuntea tämän kollektiivisuuden sisällänne
eri keskuksien avulla, jotka toimivat. Voitte tuntea sen − ja toisetkin, voitte tuntea toiset ihmiset sormenpäissänne. Voitteko
uskoa? Raamatussa on sanottu, että teidän kätenne tulevat puhumaan. Tätä aikaa kuvataan niin, että teidän kätenne tulevat
puhumaan. Miksi ihmiset eivät mene ja selvitä miten se tapahtuu? Miten kädet voivat puhua?

Tapahtuu niin, että sormenpäillänne alatte tuntea ja ymmärtää mitä on todellisuus, kauneus, ilo ja rakkaus. Tällaisen vasemman
kanavan me saamme, ja lopulta vasemman puolen ongelmat aiheuttavat meille fyysistä kipua. Vasemman puolen ongelmat ovat
kivuliaita, hyvin, hyvin kivuliaita. Kipua ei voi selittää, kukaan ei voi ymmärtää, kukaan ei voi parantaa sitä, siitä ei voi puhua
kenellekään, ja ihmiset ajattelevat, että henkilö vain hössöttää, ja sitten annetaan psykologista hoitoa, eikä itsekään voi
ymmärtää miksi sisällä on kipua. Kipu tulee vasemmalta puolelta, alitajunnasta. Alitajunnan takana on kollektiivinen alitajunta.
Tämä kollektiivinen alitajunta sisältää kaiken, mitä luomakunnan alusta tähän päivään on luotu. Jos menee alitajuntaan, niin



silloin sieltä ei pääse ulos. Tämä alitajunnan voima on niin paljon vahvempi, että sitä on täysin mahdotonta ymmärtää, sieltä on
mahdotonta päästä pois ja mahdotonta -- olla alistumatta sille. Ja se jatkaa kasvamistaan.

Kysyin muutamilta ihmisiltä: "Miksi vain jatkoitte, vaikka tiesitte, että ette itse tee sitä, vaan joku toinen tekee? Miksi silti vain
jatkoitte?" He vastasivat: "Äiti, olimme täysin pimeässä, emme tienneet minne menimme, ja me vain jatkoimme ja jatkoimme." Ja
kuten kerroin viime kerralla, syyllisyyden tunteminen on suurin este. Se on suurin este, koska heti kun alatte tuntea syyllisyyttä,
että tämä vasemmalla puolella oleva keskus tukkeutuu ja -- se on vaikeaa. Ettekä tiedä, miksi tunnette syyllisyyttä. Koko ajan
tunnette syyllisyyttä, mutta ette tiedä mistä se johtuu, miksi nämä syyllisyyden ajatukset tulevat teihin niin, että syyllisyyden tunto
pitää teidät kaukana ilosta, että ette voisi iloita mistään, ette voisi iloita spontaanisuudesta. Miksi? Tämä selittää sen, miksi
toisinaan tunnemme itsemme surkeiksi ilman mitään syytä Eihän Jumala ole luonut meitä olemaan surkeita. Hän on suurella
huolella tehnyt meistä niin kauniita.

Hän on luonut meidät rakkaudella ja myötätunnolla, mutta ei tuntemaan itseämme syyttä surkeiksi. Hän ei anna meille mitään
sairauksia eikä ongelmia. Olemme itse aiheuttaneet ne itsellemme menemällä äärimmäisyyksiin joko vasemmalle tai oikealle.
Kun tänään puhun vain vasemmasta puolesta, niin sanon, että itsensä tunteminen kurjaksi ilman syytä on myös väärin, se on
epäoikeudenmukaista itseä kohtaan. Vasemmanpuoleisten ihmisten pitää tietää, että he ovat Henkiä, että he ovat se kauneus,
jonka täytyy tulla esiin, jonka täytyy ilmaista itseään. Että he eivät ole ihmisiä, joiden pitää kärsiä koko ajan ja elää kuin kurjat. He
eivät ole sellaisia. Mutta koska he ottavat niin paljon asioita itselleen, ottavat niin paljon kannettavakseen, heistä tulee sellaisia.
Välttääkseen tätä taakkaa he saattavat ottaa itselleen toisia tapoja. Monet ihmiset alkavat juoda siitä syystä, että eivät kestä
elämän kolhuja.

Siksi he alkavat juoda ... mutta heti, kun Henki on herännyt, teistä tulee hyvin vahvoja. Teistä tulee iloisia ja spontaaneja, niin että
kaikki tällainen jää pois -- niin kutsutut sairaudet, niin kutsutut tavat -- ne vain jäävät pois, ja teistä tulee uusia, kukoistavia
persoonia. Perussyy siihen, että teillä on nämä keskukset sisällänne -- siitä voi syyttää Jumalaa: "Miksi Hän antoi meille nämä
vasemman puolen keskukset, mihin niitä tarvitaan? Hänen ei olisi pitänyt antaa näitä vasemman puolen keskuksia ollenkaan,
niin olisimme voineet vain olla keskellä ja antaa mennä." Ongelma on siinä, että ihmisten on tiedettävä omassa vapaudessaan,
miten toimia itsensä kanssa. Heidän pitää oppia viisautta hieman vaikeamman tien kautta. Heidän pitää oppia menemällä
äärimmäisyyksiin, josta ovat saaneet kärsiä. Heidän täytyy tajuta tämä, koska jos heidän pitää tulla todella absoluuttisen
vapaiksi, heidän viisautensa täytyy kasvaa. Jos he eivät ole viisaita ihmisiä, he eivät voi astua sisään Jumalan valtakuntaan,
koska he olisivat hylkiöitä. Jos hylkiöitä, jotka eivät ymmärrä mitään laeista ja säännöistä, tuotaisiin Englantiin, heidät pantaisiin
vankilaan.

Samalla tavalla ihmiset, joilla ei ole tällaista viisautta sisällään -- ihminen oppii vain kärsimysten kautta, mutta meidän ei pidä
pyytää kärsimyksiä itsellemme. Jos pyydämme kärsimyksiä, mehän pyydämme oikeastaan virheitä itsellemme. Miten voisi
kärsiä, jos ei tee virheitä? Joten, jos pyydämme kärsimyksiä, me teemme virheitä. Meidän ei pidä siis pyytää mitään muuta kuin
Henkeämme, ja jos pyydätte Henkeänne, se on teidän omanne, ja teidän pitää saada se. On teidän oikeutenne saada se
itsellenne. En velvoita teitä siihen mitenkään, tai tee mitään erityistä teille. Se on kaikki valmiina siellä. Olette kuin lamppuja, jotka
vain pitää sytyttää, sillä Minä olen valaistunut valo, ja teistäkin tulee valaistuneita valoja, ja voitte myös sytyttää muita valoja. Se
on hyvin yksinkertaista.



Jos teistä tulee valaistuneita valoja, voitte sytyttää toisia. Teidän ei tarvitse silloin välittää mistään muusta. Teistä itsestänne
tulee valaistuneita valoja, se on asian ydin. Kaikki on valmiina ja omaanne, teidän pitää vain saada se itsellenne. Se on juuri näin
yksinkertaista, siinä ei ole mitään kovin monimutkaista, joksi jotkut haluavat sen tehdä, tai mitään sellaista, jollaista filosofit
esittävät, ei mitään sellaista. Se on yksinkertaista, se on sisällänne, se on spontaania, se on elävä prosessi, aivan kuten elävän
prosessin kautta teistä on tullut ihmisiä, ja teitä tulee nyt superihmisiä. Se on absoluuttisen spontaania, te ette voi maksaa siitä.
Miten siitä voisi maksaa? Se on absurdi ajatus! Jos se on elävä prosessi, miten siitä voi maksaa?

Kuinka paljon puulle pitää maksaa siitä, että se kasvaa? Voimmeko maksaa mistään elävästä? Kuinka paljon maksamme
nenällemme, että voimme hengittää? Voiko siitä maksaa? Se on absurdi, naurettava ajatus. Me emme kerta kaikkiaan voi
maksaa siitä, se on elävä prosessi. Teidän pitää tulla; munan pitää tulla kananpojaksi. Kuinka paljon munalle pitää maksaa, että
se tulee kananpojaksi, tai kuinka paljon muna maksaa emolleen voidakseen tulla kananpojaksi? Se on yhtä naurettava ajatus,
mutta emme ymmärrä, että asiat tapahtuvat niin spontaanisti. Emme koskaan näe eläviä asioita, elämme vain materiassa,
elämme elottomien asioiden kanssa, emme elävien.

Jos alatte katsoa puuta, alatte katsoa sen kukkaa, miten siitä tulee hedelmä. Ette pysty edes katsomaan sitä, koska se tapahtuu
niin hitaasti, että ette näe kukan muuttuvan hedelmäksi. Yhtäkkiä vain näette kaiken tapahtuneen. Tullessani Intiasta
Lontooseen, kaikki puut olivat paljaita, aivan kuin kuivia keppejä, aivan kuivia. Viikon sisällä näin vihreyden tulevan esiin, ja
toisella viikolla kaikki oli niin rehevää, että sitä ei voinut uskoa. Emme edes huomaa sitä, otamme sen itsestäänselvyytenä. Se
tapahtuu. Miten se tapahtuu? Se on ihme. Jos sitä katsoo, on ihme, miten kukat, esimerkiksi tietynlaiset kukat tulevat vain
tietynlaisiin puihin ja toisenlaiset kukat toisiin puihin.

Miten se tapahtuu? Kuka ne valitsee? Kuka tekee niistä oikean muotoisia? Kuka organisoi kaikkea tätä? Tämä meidän pitää
oivaltaa, että tämä on Jumalan Kaikkivaltias Voima, joka tekee kaiken elävän työn. Kun tulette Hengiksi, silloin tämä voima alkaa
virrata kauttanne. Tunnette voiman sisällänne, kuten silloin kun Jeesusta kosketettiin, ja Hän sanoi, että voima on mennyt siihen
ihmiseen. Teistä tulee tämän virtaavan voiman välikappaleita. Mutta saatte kyvyn ohjailla sitä, hallita ja ymmärtää sitä. Tiedätte
siitä kaiken, tiedätte, miten sitä annetaan muille, tiedätte, miten sitä käytetään, miten sillä parannetaan muita ja itseä.

Tiedätte täydellisesti, miten oma järjestelmänne toimii. Sen lisäksi saatte voimat, joilla voitatte myös kaikki omaa
järjestelmäänne koskevat ongelmat. Se on todella ihmeellistä. Koko asia kuulostaa hyvin ihmeelliseltä, koska emme koskaan ole
nähneet tällaista aikaisemmin. Mutta se ei kuulosta meistä ihmeelliseltä, kun näemme kaikkien kukkien yhtäkkiä muuttuvan
hedelmiksi. Jos näemme ihmisten muuttuvan hedelmiksi, silloin se kuulostaa hyvin ihmeelliseltä: "Miten se voi olla
mahdollista?" Sellaista ei ole koskaan ennen tapahtunut. Vain yksi ihminen saattoi saada oivalluksen, ja sekin oli hyvin vaikeaa,
eikä kukaan muu onnistunut siinä. Entä tänä päivänä? Nyt on se kukkaan puhkeamisen aika, joka on meille luvattu, ja josta on jo
kauan ennustettu.

Teidänkin maanne suuri profeetta, William Blake, on ennustanut siitä. Hän sanoi, että tulee aika, jolloin Jumalan miehet tulevat
profeetoiksi, ja näillä profeetoilla on voima tehdä muistakin profeettoja. Kukaan toinen ei olisi voinut kertoa tarkemmin, kuin
Blake. Hän oli niin suurenmoinen sanoessaan, että näin tulee tapahtumaan, ja tätä meidän tulee odottaa, kun etsiessämme
menemme jonkun luokse. Onko meistä tullut profeettoja? Mikä profeetta on? Profeetta on henkilö, joka on kollektiivinen, jolla on



kaikki tieto, joka on mestari. Kutsumme profeettaa mestariksi. Sellaisiksi teidän pitää tulla: mestareiksi. Tällainen mestarius on
yksinkertaista, koska kaikki on rakennettuna sisällänne, se täytyy vain yhdistää.

Kuten esimerkiksi televisio täytyy yhdistää virtalähteeseen; kaikki on valmiina sisällä ja alkaa toimia. Samalla tavalla tekin olette
sellaisia. Teidät pitää vain yhdistää virtalähteeseen. Mikä tahansa onkin teidän kastinne, yhteisönne, rotunne, kansallisuutenne,
ulkomuotonne, pituutenne -- mitä tahansa olettekin -- sillä ei ole mitään merkitystä, koska kaikilla on sisällään tämä
suurenmoinen asia, tämä uudelleensyntymisen voima ja teidän pitää syntyä uudelleen, ja te tulette syntymään uudelleen. Miksi
ei jo tänään? Ei tarvitse suuttua mistään. Joskus ihmiset suuttuvat, koska eivät pidä siitä, että joku kertoo heille jostain, joka saa
heidät tuntemaan itsensä huonoiksi. Ihmiset eivät pidä siitä. Jos esimerkiksi joku on juoppo, ja hän juo liikaa, hän on alkoholisti,
eikä hän ei pidä siitä, ja hänestä tuntuu pahalta, jos joku sanoo hänelle kaikkein lempeimmälläkin tavalla, että "Sinun pitäisi
lopettaa juominen", hän ei pidä siitä. Mutta en sano, että teidän ei pidä tehdä niin, vaan että se vain jää pois itsestään.

En sano: "Älkää tehkö sitä", tai "Älkää tehkö tätä", vaan että se vain tapahtuu. Teidän pitää ensin ymmärtää, mikä ongelma on ja
miten se voitetaan. Siksi Minun täytyy puhua teille, muuten ei olisi ollenkaan tarpeellista puhua ollenkaan, koska kaikki tapahtuu
itsestään, sillä olette valmiita ottamaan se vastaan, ja te saatte sen. Minä en tee mitään. Olen vain liikkeelle paneva voima, jotta
kaikki lähtisi käyntiin. Toivon, että kysyisitte Minulta ensin kysymyksiä, ennen kuin menemme Oivallukseen. Jos teillä on
kysymyksiä, olkaa hyvä ja kysykää. Teidän pitää kysyä. Niin? Mies: Onko mitään eroa sillä, mitä Te sanotte, ja mitä guru Maharaji
... Kuka? Mies: Guru Maharaji.

... Kerron sinulle yhden asian. Kun otat esille jonkin gurun, en halua alkaa kiistellä asioista. Sopiiko? Tämä on ensimmäinen asia.
Mutta pyydän sinua kysymään itseltäsi tai kysymään keneltä muulta tahansa: "Mitä hän on tehnyt ihmisten hyväksi?" Onko hän
pystynyt antamaan voimia sinulle itsellesi tai jollekin muulle? Ymmärrätkö? Voin kertoa sinulle kaikki ne täällä olevat, jotka ovat
oivaltaneita sieluja. He näyttävät kaikki samanlaisilta kuin sinäkin. Kasvoista tietysti näkee, että he ovat vapautuneita ja
onnellisia ihmisiä.

Mutta he pystyvät parantamaan ihmisiä, he pystyvät antamaan ihmisille Oivalluksen, he ymmärtävät kaiken, mikä sinussa ja
heissä itsessään on vialla. Eli, mitä tämä guru on tehnyt tietoisuudellesi? Ei mitään. Entä hänen seuraajansa, mitä he ovat
saavuttaneet? Jos heiltä kysyy: "Missä tämän henkilön Kundaliini on? Mikä tämän naisen ongelma on, tai mikä hänen mieltään
painaa?" He eivät pysty vastaamaan. Jos et edes tiedä, mikä toista ihmistä tai sinua itseäsi vaivaa, miten pystyt auttamaan? Mitä
kaikki tällaiset ihmiset tekevät? Katsotaanpa.

He yksinkertaisesti pystyvät ottamaan sinut valtaansa. Voit tuntea itsesi onnelliseksi jonkin aikaa -- aivan kuten juominenkin.
Kun juot, tunnet olevasi onnellinen. Mutta mitä olemme saavuttaneet juomisella? Onko meistä tullut mestareita? He ovat kaikki
sellaisia. Tämä mieskin, ilmeisesti, koska hän pyysi itselleen Rolls Roycen. Mitä merkitsee Rolls Royce profeetalle? Mitä
merkitystä sellaisella on? Ymmärrätkö mitä tarkoitan?

Tämä on niin päivän selvää, aivan loogisen ilmeistä. Ensinnäkin, jokainen, joka ottaa sinulta maksua, on loinen, aivan
yksinkertaisesti. Ja jos vielä pyytää Rolls Roycea! Teillä on Jeesus. Voitte nähdä Jeesuksen elämästä -- välittikö Hän mistään



Rolls Royceista? Sellaiselle henkilölle, joka on kuningas, Hänelle on yhdentekevää onko Hänellä Rolls Royce vai ei, nukkuuko Hän
maassa vai ei, sillä ei ollut mitään merkitystä. Sellainen henkilö ei tarvitse mitään mukavuuksia, koska Hän on sisällä
mukavuudessa, Hänellä on mukavuus itsessään. Hän on mies, jolla on itsekunnioitusta. Luuletko, että Hän pyytäisi yhtään
mitään itselleen? Se on niin päivän selvä asia, teille se on niin selvää.

Mutta kun puhun tästä gurusta joidenkin ihmisten kanssa, juuri samasta, josta kerroit Minulle, he sanoivat: "Äiti, me annamme
hänelle metallia ja hän antaa meille Hengen." Voiko tehdä tällaista vaihtokauppaa? Voiko oman Henkensä ostaa? Käyttäkää
järkeänne. Jumala on antanut meille aivot, jotta ymmärtäisimme voisimme käyttää niitä järkevästi. Voiko Hengen ostaa? Eikö se
ole aivan yksinkertaista? Me emme voi maksaa siitä, lapseni, emme voi. Jos haluat antaa Minulle kukan, se käy. Se on vain
rakkautenne osoitus, ei mitään muuta.

Mutta te ette voi ostaa Minua. Se ei onnistu. Rakkaudellanne voitte ehkä ostaa, mutta se on eri asia. Mutta ette voi ostaa Minua
metallilla ja rahalla, vai voitteko? Mikä Rolls Royce on? En tiedä mitä kaikki nämä kruunut ja muut ovat. Mitä hyötyä niistä on?
Eivät ne anna teille iloa. Kysykää heiltä, jotka kantavat kruunuja. Muutama päivä sitten tapasin rouva Thatcherin.

Poloinen, hän oli niin onneton. Kyllä hän oli! Yritin tavallaan saada hänen värähtelyjään rauhoittumaan. Hän oli hyvin onneton.
Istuimme pöydässä vastapäätä ja keskustelimme. Ja yritin siinä tasapainottaa häntä, ihmisparkaa, hän oli hyvin kiihtynyt. Teidän
pitää ymmärtää, että olette hyvin yksinkertaisia ihmisiä, olette etsijöitä jo aikojen takaa. Ette ole tämän päivän etsijöitä, olette
etsijöitä aikojen takaa. Tämän ajan on luvattu tulevan teille jo kauan sitten. Ja nyt teidän pitää löytää se.

Teidän on pidettävä ajattelukykynne selkeänä. Eihän kukaan, joka pyytää Rolls Roycea - tämä on aivan päivänselvä esimerkki -
voi olla mikään guru. Aivan ilmiselvä esimerkki, mitä selvin .. On olemassa myös viekkaita guruja. Tämä guru ei ole niin
hienostunut. Pääsette kaikki eroon hänestä hyvin nopeasti, tiedän sen. Mutta nämä viekkaat ovat vielä pahempia. Jotkut heistä
eivät ehkä edes pyydä rahaa. Ehkä eivät. En tiedä ketään, mutta heitä saattaa olla, koska kuulin eräästä, joka ei ota rahaa, hän on
Intiassa. Hän on tehnyt täällä rahaa ja on nyt mennyt Intiaan, eikä pyydä rahaa siellä. Mutta yksi sellainen, joka ei ole ottanut
rahaa, yksi henkilö, jonka tunnen, hän on käyttänyt naisia hyväkseen.

Hän ei ole niinkään kiinnostunut rahasta, mutta hän käyttää naisianne hyväkseen. Tällaista tämä on, teidän pitää ymmärtää se.
Kiinnostus ei ole teidän Hengessänne, vaan joko lompakossa tai naisissa. Kuvitelkaa. Miten pyhyys voidaan yhdistää tällaisiin
ihmisten likaisiin tapoihin? Se tarkoittaa sitä, että he ovat itse Jumalan vastaisten halujensa vallassa. Nämä ovat kaikki Jumalan
vastaisia tekoja Ja te ihmiset olette niin herkkäuskoisia, niin herkkäuskoisia! Jos intialaiselle kertoisi, että joku guru pyytää
itselleen Rolls Royceja, hän vastaisi: "Pyh." Vastaus olisi heti tällainen. Eivät he halua tällaista.

Miten he voisivat? Kukaan ei Intiassa maksa kenellekään gurulle. Joskus gurujen pitää maksaa ihmisille. Aluksi, että saisivat
ihmisiä mukaansa. Eri asia länsimaistuneiden intialaisten kanssa, mutta todelliset intialaiset eivät maksa. Ihmiset asuvat
yhdessä äitiensä kanssa, ja he tietävät, mitä mikin on. Kukaan ei voi huiputtaa heitä, he ovat hyvin käytännöllisiä ihmisiä. Ole
hyvä, lapseni. Nainen: Voiko ihminen parantua uskon avulla? Uskoa on kahta lajia se, mitä sanskritin kielessä kutsumme
'shraddhaksi', on eri, mitä te kutsutte uskoksi.



Englannin kielessä puhutaan 'sokeasta uskosta' ja lisäksi 'uskosta'. Ymmärrätkö? Voidaan puhua näistä kahdesta. Sokea usko
on sitä, että "Uskon Jumalaan, ja Jumala parantaa minut." Tämä on yhdenlainen usko. Toinen usko on valaistunut, jossa sanon,
että sinä olet Henki, kun olet yhteydessä. Jos sanot, että "Minä uskon Jumalaan" -- nyt et saa loukkaantua, kun kerron sinulle
totuuden, sopiiko? Sillä jos usko on sokeaa, se tarkoittaa, että et ole vielä yhteydessä voimaan. Yhteyttä ei ole. Oletetaan, että
alan sanoa: "Jeesus, Jeesus, Jeesus, ...!"

En voi vetää Jeesusta esiin taskustani. En voi edes mennä tapaamaan pääministeriä tai kuningatarta ilman protokollaa, tai
yhteyksiä, tai jonkinlaista asemaa, tai voisiko sanoa auktorisointia. Eikö niin? Kun puhumme kenestä tahansa tällaisesta -- jotkut
ihmiset hokevat: "Rama, Rama, Rama. Krishna, Krishna." He ovat kaikki inkarnaatioita, Ja Jeesus on Jumalan Poika, Hän on
Kuninkaan Poika, eikä Häntä voi mennä noin vain tapaamaan. Ei Häntä voi kutsua nimeltä noin vain. Hän ei ole
käskyvallassanne, Hän ei ole teidän palvelijanne. Ymmärrättekö? Tällainen usko, jolloin ei ole yhteydessä, ja jos parantuu, niin
silloin parantuu joidenkin muiden voimien kautta, ei Jeesuksen.

Mutta jos olet oivaltanut sielu ja parannut, silloin se tapahtuu Jeesuksen kautta. Kerron, mikä on ero parantumisessa, hyvin
selkeän eron. Englannissa on -- tai oli, en tiedä onko enää sellaista -- järjestö, jonka nimi on 'Edesmenneen Tohtori Langin
Kansainvälinen Parannuskeskus'. Tämä tohtori Lang oli kuollut, 'edesmennyt', mutta hänellä oli parannuskeskus. Ja tämä tohtori
siis kuoli, ja hän meni erääseen Vietnamissa olevaan sotilaaseen, ei omaan poikaansa, vaan erääseen sotilaaseen. Tohtori puhui
tälle sotilaalle -- he ovat englantilaisia ja siksi rehellisiä, he kertoivat rehellisesti totuuden. He eivät sano mitään sellaista, että
"Me teemme sen Jumalan kautta". Tohtori siis kertoi sotilaalle, että on monia lääkäreitä, (toivottavasti lääkärit eivät pahastu)
jotka ovat kuolleet, ja jotka olisivat edelleen hyvin halukkaita parantamaan ihmisiä. Hän sanoi: "Mene kotiin poikani luokse, ja
kerro hänelle koko tarina, että olen tullut sinuun, ja poikani uskoo sen." Sotilas sanoi: "Miten hän voisi uskoa minua?" Hän
vastasi: "Kerron sinulle muutaman salaisuuden, jotka vain minä ja hän tiedämme.

Silloin hän uskoo sinua varmasti." Niin sotilas sitten suostui. Hän oli aivan terve mies, ja tämä henki meni häneen silloin, kun hän
sai yhtäkkiä shokin; hän näki jotain sodassa ja kauhistui, ja silloin tämä henki meni hänen sisäänsä. Tämä henki vei sotilaan
tavalla tai toisella Englantiin, jossa hän tapasi pojan, ja kertoi koko tapauksen. Pojan oli pakko uskoa, koska hän tiesi niin monia
salaisuuksia. Ja niin he aloittivat tämän parannuskeskuksen. No, miten Minä sitten sain tietää edesmenneestä herra Langista,
on mielenkiintoista. He paransivat erään Intiassa asuvan naisen -- kauan aikaa sitten se tapahtui joskus 1970 -- ja nainen tuli
tapaamaan Minua, ja hän tärisi kauttaaltaan ja oli hermostunut. Kysyin: "Mistä tämä johtuu?" Nainen vastasi: "Sairastin erästä
tautia, ja pelkäsin mennä leikkaukseen.

Sain kuulla tästä järjestöstä ja kirjoitin heille, ja he kirjoittivat takaisin ja sanoivat: "Tiettyyn kellonaikaan tiettynä päivänä me
tulemme sinun kehoosi." Aivan avoimesti, eli he eivät sano mitään sellaista, kuin "Me olemme Jumala". "Tulemme kehoosi ja
saatat tuntea hieman tärinää, mutta se ei haittaa. Ja sitten nukahdat, ja me hoidamme sinut." Ja nainen sanoi: "Minä paranin
siitä sairaudesta." Mutta joskus kolmen vuoden kuluttua koko keho alkoi täristä, eikä nainen kestänyt sitä kauempaa, ja hän tuli
tapaamaan Minua. Tällä tavalla sain tietää tohtori Langista -- tämä naisparka sai kärsiä kolme vuotta, hän kärsi kovasti ja lopulta
hän tuli tapaamaan Minua. Sen jälkeen, kun herra Lang oli tullut hänen kehoonsa -- nainen tuli siis tapaamaan Minua kuuden
vuoden jälkeen, koska kolme vuotta hän voi hyvin. ja tärinä alkoi sen jälkeen. Tällä tavalla sain tietää kaikista niistä hengistä,



jotka olivat menneet häneen, lääkärit ja kaikki.

Se oli kauhistuttava tapaus. Tietysti nainen parani siitä myöhemmin. Sillä kun teistä tulee Henkiä, olette omassa
linnakkeessanne, eikä kukaan voi tulla kehoonne. Tulette sellaisiksi, joihin ei tartu mikään, joita ei voi ottaa hallintaan, eikä
alistaa. Sillä tavalla nainen parantui. Joten uskon avulla; jos joku sanoo: "Ooh, sinä tulet parantumaan", ja he alkavat huutaa ja
kirkua, ja ehkä silloin saattaa tuntea, että siellä on henki. Joskus nämä ihmiset vaihtavat henkiä, joka on hyvin yllättävää. He
voivat vaihtaa yhden hengen toiseen. Olen nähnyt sellaisiakin tapauksia. Henkien kohdalla olen nähnyt kaikenlaista.

Joku aika sitten - Marie, eikös se ollut noin kahdeksan päivää sitten, jolloin tämä karismaattinen kaveri tuli? Kahdeksan päivää
sitten Ranskassa eräs herra tuli sisään. Nuori kaveri, ehkä noin kahdenkymmenenneljän ikäinen, joutui hyvin kiihtyneeseen tilaan,
alkoi itkeä, ja hyvin oudon tyyppinen henki, jollaista en ollut koskaan ennen nähnyt, meni hänen sisäänsä. Koko keho tärisi. Hän
kaatui lattialle ja alkoi itkeä ja vaikeroida, kaikkea tällaista tapahtui. Hän kertoi sitten: "Menin mukaan erääseen karismaattiseen
liikkeeseen, josta sain tämän." Näin ihmiset saavat tällaista, ja he ajattelevat, että Pyhä Henki on tullut heihin. Kuvitelkaa nyt.
Kuinka Pyhä Henki voisi panna teidät kärsimään? En tiedä, mistä tällaiset ideat oikein tulevat.

Ja tiedättekö, tämä lapsiparka sai kärsiä niin paljon. Nyt hän on kunnossa. Eikä mies voinut uskoa, että voisi tulla kuntoon, koska
ajatteli, että ... Ja sitten he vielä sanovat: "Nämä ovat sinun syntejäsi ja sinun pitää päästä eroon synneistäsi, ja siksi olet
tällainen ja sinulle tapahtuu tällaista, koska sinulla on vieläkin pahaa karmaa", ja kaikkea tällaista. Paha karma ja kaikki sellainen
häviää, kun Kundaliini nousee. Tähän on olemassa erityinen keskus, jota koristaa Jeesus Kristus. Tässä näin. Kerroitko jo tästä
keskuksesta? Hyvä. Tämä siis on se keskus, ja kun Kundaliini lävistää sen -- siksi sanotaan, että ihmisen on kuljettava sen
lävitse. Hän herää, ja kun Hän on heränneenä, nuo kaksi pullistumaa, jotka näette tuolla: ego ja superego, kaikki ehdollistumat ja
vasemman puolen ongelmat ja oikean puolen ongelmat imaistaan pois.

Siksi sanotaan, että Hän kuoli meidän syntiemme tähden. Hänet kuvataan vanhoissa intialaisissa kirjoituksissa Mahavishnuna,
mutta -- kun lähetyssaarnaajat menivät Intiaan, he antoivat täysin väärän kuvan Jeesuksesta, joten he odottavat edelleenkin
Mahavishnun tulemista. Tämä on aivan totta. Hänen oletetaan olevan lähetyssaarnaajien mukaan joku sellainen, joka tavallaan
käännyttää ihmisiä ja kaikkea sellaista typerää. Näettekö? Se ei ole oikea asia, vaan Hänen pitää herätä sisällänne. Hän on
sanonut niin. Hän sanoi: "Minun tulee herätä sisällänne." Ja siitä on kysymys. Kun Kundaliini nousee, Hän herättää keskukset
sisällämme, ja kaikki ehdollistumat ja ego imaistaan sisään, ja tänne päälaen alueelle muodostuu tila, jonka kautta Kundaliini
nousee, ja voitte tuntea viileän tuulen tulevan ulos päästänne.

Näin se tapahtuu, ja te tunnette sen käsissänne. Se ei ole sitä, että olette hullaantuneet johonkin, ymmärrättekö? Se ei ole
sellaista. Se ei toimi niin, ei mitään sellaista. Teistä tulee itseään kunnioittavia, normaaleja, arvokkaita persoonia, jotka ovat
henkisesti korkealla, jota te olettekin. Ymmärrätkö? Tämä siis on uskon ja sokean uskon ero. Ole hyvä, lapseni. Mies: Tuntuu
vaikealta ymmärtää, että Itseoivallus tapahtuu ilman omia ponnisteluja. Voiko se todellakaan alkaa toimia kenellekään, kun
katsoo kuinka materialistisia ihmiset ovat?

Onko se näin? Päältä päin se näyttää hyvin vaikealta, ja se, miten materialistisia ihmiset ovat, on myös aivan totta, mutta Henki



on paljon vahvempi kuin materia, ja kun Sen pitää ilmentää itseään, se murskaa kaiken tällaisen ja tulee esiin. Tänne saapuneet
ihmiset ovat enimmäkseen englantilaisia, länsimaisia, hyvin materialistisia ihmisiä. Kun elää tällaisessa maailmassa, he eivät
ehkä olekaan niin materialistisia, sillä jos he eivät olisi etsijöitä, he eivät tulisi Minun luokseni. Uusi olento on syntynyt. Jos
katsotte munaa, voitte tuntea: "Ooh, onpas se kova!" Mutta jos se rikotaan oikealla hetkellä, oikealla ymmärryksellä, se muuttuu
linnuksi. Sillä elävässä prosessissa on kaikki, vain viimeisen läpimurron on tapahduttava. Se saattaa näyttää vaikealta, mutta
Minulle se ei ole sitä. Ehkäpä tiedän, miten se tehdään.

Ymmärrätkö? Kyllä, se näyttää ... Monet ihmiset ovat sanoneet kaikenlaista Kundaliinistakin. Minun on sanottava, että muutama
näkemäni kirja on ollut kauhistus. Sillä jos ei tiedä miten se tehdään, niin kaikki ... Jos esimerkiksi joku ei tiedä kuinka autoa
ajetaan, ja hän menee ajamaan sitä kuten on kuvaillut, se on kamalaa. Ette varmaan mene lähellekään sellaista autoa, eikö niin?
Jos ei ole valtuuksia, eikä tiedä miten ajetaan, silloin ei pitäisi tehdä sitä. Mutta teille tapahtuu se, että teistä tulee Henkiä, teistä
tulee omia mestareitanne, ja teistä tulee tämän alan mestareita -- tämän alan mestareita. Ole hyvä, lapseni. En kuullut mitä
sanoit.

Joogi: Mainitsitte aikaisemmin hypnoosin, ja sanoitte myös, että pidätte Itseänne käynnistävänä voimana.

Ettekö usko, että hypnotisoijakin pitää itseään käynnistäjänä? Kyllä, epäilemättä. Kyllä, se pitää paikkansa, mutta ero on siinä,
että hypnotisoija alistaa sinut oman voimansa alle, eikä anna sinulle mitään voimia tai laajenna tietoisuuttasi. Näiden kahden
välillä on valtava ero Katsos, sinulla on oma voima sisälläsi. Otetaan esimerkiksi sinun oma Henkesi. Olen nyt käynnistävä
voima, ja voin käyttää lusikkaa ja tarjota sillä myrkkyä, tai voin tarjota sillä nektaria, ymmärrättekö? Jos tarjoaa nektaria, silloin se
on suurenmoinen asia; ja jos taas tarjoaa myrkkyä, se on kauheaa. Hypnotisoija käyttää hypnoosia -- kysymys on siitä, miten hän
hypnotisoi. Hän työntää sinut omaan alitajuntaasi, kollektiiviseen alitajuntaan, jossa hän sitten ottaa sinut valtaansa. Olet hänen
vallassaan.

Hän sanoo: "Muutut lapseksi", ja silloin olet kuin lapsi. "Imet tuttipulloa", ja teet niin. Mitä tämä tällainen on? Mutta täällä tulet
Hengeksi niin, että tulet kollektiivisesti tietoiseksi. Se ei ole hypnoosia, koska voit itse tuntea sen. Jos otetaan esimerkiksi
kymmenen lasta, jotka ovat oivaltaneita sieluja. On olemassa muutamia lapsia, jotka ovat oivaltaneita, jopa aivan pienet lapset.
Ja jos heidät vie lähelle henkilöä, jolla on joku vaiva, oletetaan näin. Lasten silmät sidotaan ja heiltä kysytään: "Mikä tämän
herran ongelma on?" He nostavat saman sormen pystyyn, kaikki nostavat saman sormen ja sanovat: "Tämä polttelee", koska
tämä tuntemus -- polttelu, puutuminen tai viileä tuulahdus -- on uusi, sinussa syntynyt, värähtelyistä tuleva tietoisuus. Ei
hypnoosissa, vaan päinvastoin; hypnoosin jälkeen tunnet olosi niin väsyneeksi ja voipuneeksi, kuin joku olisi ratsastanut
selässäsi.

Tämä on juuri päinvastoin. Alat kasvaa sisälläsi ja ymmärtää paremmin, pystyt parantamaan ihmisiä, sillä ymmärrät mitkä
keskukset ovat epätasapinossa, ymmärrät mitkä keskukset toisessa ihmisessä ovat epätasapinossa. Olen huomannut, että
alussa joskus ihmiset hämmennyksissään, kun eivät tiedä, "Tulevatko tuntemukset minun vai sinun keskuksista." Meillä on
keinoja, joilla sen voi oppia erottamaan. Voi nähdä, mitkä omat keskukset ovat epätasapainossa, ja mitkä toisen ihmisen
keskukset. Tiedät myös, miten ne saadaan kuntoon, ja tiedät myös, miten toisille annetaan Itseoivallus, ja miten heidät
opetetaan käyttämään omia voimiaan. Tämä toimii siis täysin päinvastoin. Mutta käynnistävä voima voi olla todella kauhea, ja
käynnistävä voima voi olla aivan taivaallinen. Mies: Voivatko jotkut ihmiset saada Oivalluksen pelkästään omilla
ponnistuksillaan? Omin ponnistuksin?



En usko, että se on mahdollista, sillä vain sytytetty liekki voi sytyttää toisen liekin palamaan. Mutta tarkoitan sitä, että
sellainenkin henkilö kuin Buddha sai Oivalluksensa, kun Hän oli täysin uupunut, ja Hänen oli pakko saada se. Tietysti Pyhä Henki
teki sen. Hän ei olisi pystynyt tekemään sitä itselleen, mutta Hän sai Oivalluksen siellä, koska olosuhteet olivat Hänellä erilaiset;
Hänen ei tarvinnut puhua Jumalasta, Hänen ei tarvinnut puhua mistään sellaisesta, koska ihmiset olivat niin syventyneitä
puhumaan suurista asioista, kuten Jumalasta ja kaikenlaisista jumaluuksista, ja kaikki oli hyvin sekavaa. Ja jonkun piti saada
Oivallus sinä aikana, sellaisen, joka paikallistaisi sen ja sanoisi: "Haluan vain Itseoivalluksen -- ei tarvitse puhua Jumalasta tai
muusta." Siksi Hän sai Oivalluksen sillä tavalla. Mutta Oivallusta ei voi saada ihan tuosta vain, -- vain riivauksen voi saada.
Oivallusta ei voi. Sellainen, joka on valaistunut sielu, ei ota maksua ihmisiltä. Normaalisti ei haluta antaa Oivallusta --
yhdeksänkymmentäyhdeksän prosenttia todellisen oivalluksen saaneista heittävät sinua kivillä, sillä he eivät halua olla missään
tekemisissä, koska heidän kokemuksensa ihmisistä ovat hirvittävän huonoja. Jos menee puhumaan heille, he kertovat Minulle:
"Odottakaa kaksitoista vuotta.

Äiti, he tekevät Teistä lopun, he tappavat Teidät, sen he tekevät." On hyvin uskaliasta toimia ihmisten kanssa, koska he ovat niin
egoistisia, eivätkä he ikinä hyväksy sinua. Mutta jos asian ottaa niin, että joku joka tietää, voi olla apuna, eikö niin? Ja Oivallusta
ei ole mahdollista saada aikaan omin avuin. Se ei ole mahdollista, koska jos esimerkiksi kynttilä, jossa ei ole tulta, haluaa
sytyttää itsensä, niin silloin tuli pitää tuoda sinne, eikö niin? Näin yksinkertaista se on. Mutta tästä ei pidä harmistua. Katsokaas,
Minä en osaa ajaa, joten joku antoi Minulle kyydin tänne. Enkä harmistunut siitä, että Minut piti kyyditä tänne. Ja osaan vain
yhden työn.

En osaa monia muita. Monia asioita en osaa ollenkaan, en tiedä miten pankkiasioita hoidetaan, en tiedä miten shekki
kirjoitetaan, olen toivoton monessa asiassa. En ehkä osaa avata säilykepurkkiakaan. Mutta tiedän, miten Kundaliini avataan. Jos
siis osaan yhden asian, mitä se haittaa? Loppujen lopuksi, mehän tukeudumme toisiimme kaikissa asioissa, eikö niin? Siis miksi
ei, jos tiedän miten se tapahtuu, mitä siitä on haittaa? Ja tekin saatte tietää sen. Tekin saatte tietää. Mutta sitä ei voi saada
aikaan omin avuin. Oikeastaan tässä ei velvoiteta mihinkään.

Minä teen sitä, koska rakastan sen tekemistä. Se vain säteilee, en kuitenkaan tee mitään, Minä vai virtaan, en tiedä, miten se
tapahtuu, se vain virtaa. Rakastan vain rakkauden itsensä tähden. Ette ehkä usko, että sellaista ihmistä voi olla olemassakaan,
mutta Minä todella olen tällainen. Joskus jotkin sahaja-joogitkin ovat sitä mieltä, että olen liian myötätuntoinen, ja että Minun
pitäisi olla paljon tiukempi ihmisille. He tulevat esittämään Minulle viisauksiaan siitä. He ajattelevat, että en ole niin
käytännöllinen, vaikka tämähän on mitä käytännöllisin asia. Tiedän kyllä, että ihmiset tekevät erehdyksiä, koska he eivät tiedä
kulkevansa pimeydessä. Jos kulkee pimeydessä, silloin törmää varmasti johonkin. Silloin ei voi tehdä muuta, kuin tuntea
myötätuntoa heitä kohtaan, koska he eivät näe, he ovat sokeita.

Eikö niin? Miten voisi tuntea vihaa tai suuttumusta? Lisäksi pyytäisin vielä, että ette alkaisi samaistua keneenkään ihmiseen.
Teidän pitää päästä oman Henkenne luo, se on tärkeintä. Jos edelleen ajattelette jotakin henkilöä, kuten sitä naista -- en tiedä,
joku saattoi ehkä lähettää hänet tänne. En tiedä miksi hän suuttui. En sanonut mitään loukatakseni häntä. Voi olla, että hänessä
on joku riivaaja. En tiedä miksi hän oli suuttunut Minulle. Hän vain nousi ylös ja käveli ulos sanoen: "Te kerrotte vain valheita."

Miksi kertoisin teille valheita? Minun ei tarvitse saada teiltä yhtään mitään. Mutta miksi tällaista tapahtuu? Koska tämä nainen ei



ole herkkä, hän ei ole herkkä Jumaluudelle. Hän ei ymmärrä, kuka on Jumalallinen ... En moiti häntä siitä. Hänellä ei ole sellaista
herkkyyttä. Se on laatu ihmisessä. Olen nähnyt hyvin monenlaisten sahaja-joogien tulevan luokseni. Jotkut heistä ovat sellaisia
laadultaan, että ette voi uskoa. He pääsevät sisälle Oivallukseen, he tietävät mitä se on, he ovat kuin timantteja, he saavat
Oivalluksen ja sisäistävät sen.

He ovat suurenmoisia ihmisiä. On muutamia, jotka jäävät jälkeen. Jotkut saavat Oivalluksen, mutta epäilevät edelleenkin. On
kaikenlaisia. Sillä ei ole väliä. Rakastan heitä kaikkia. Niin, lapseni? Onko hän sahaja-joogi? Jos ennen Oivallusta olimme niin
kamalia ihmisiä, että aiheutimme syövän kaikille, joita tapasimme, niin häviääkö Oivalluksen jälkeen tällainen vaikutus, vai mitä
tapahtuu? Kyllä.

Tiedän, että on tapahtunut monia sellaisia asioita. Meillä oli eräs henkilö Brightonista, muistatteko -- hän taitaa olla nytkin täällä
-- joka oli humalassa, kun tuli sisään. Aluksi hän oli kovin vihainen Minulle. Hän sanoi: "Miten pääsen eroon tästä ongelmasta? En
pysty uskomaan teitä". Nyt hän on kunnossa, täysin kunnossa. Hänen muutoksensa oli niin kaunis, ... Onko hän täällä?

Joogi: Kyllä olen.

Jumala siunatkoon sinua. Hän on niin suloinen nyt.

Muutama päivä sitten hän tuli tapaamaan Minua. Sanoin: "Katsokaa. Hän on niin suloinen." Hän oli hyvin herttainen mies, eikö
ollutkin? Joku asia oli saanut hänet järkyttymään, ja hänestä tuli alkoholisti. Hän on nyt kunnossa. Vain myötätunto voi saada
ymmärtämään sen, että siihen on olemassa jokin syy -- Hän on hyvin lempeä henkilö, epäilemättä. Mutta jokin asia hänessä oli
mennyt vikaan. Se ei haittaa. Tällaista todellakin tapahtuu.

Sahaja-joogit ymmärtävät tämän. Täytyy myöntää, että jotkut menevät hieman ... Sillä ei ole väliä. He nousevat, kaikki pääsevät
ylös, olen varma siitä. Jokainen on tehty sitä varten. Jumalallisuus haluaa kiihkeästi antaa teille Oivalluksen -- paljon, paljon
kiihkeämmin kuin te itse haluatte. Jos täällä olisi tänään ollut tuhat ihmistä, olisin voinut antaa heille Oivalluksen helpommin.
Mutta nyt näkee, että hyvin vähän ihmisiä haluaa todellisuutta. Tämä guru Maharaji, tuhannet ovat hulluna hänen peräänsä, eikö
niin? Hän ei ole antanut ihmisparoille yhtään mitään. Mutta vain hyvin harvat puhuvat todellisuudesta.

Vähän aikaa sitten joku kysyi Minulta: "Äiti, miksi ette anna oivallusta kaikille?" Vastasin: "Missä nämä kaikki ovat?" He ovat
kiireisiä. Missä he ovat? Kuinka monta on täällä Brightonissa? Kuinka monta täällä on? Ymmärrättekö? Tämä on se ongelma.
Ihmisiltä kestää aikaa oppia rakastamaan todellisuutta. Todellisuus on hyvin kaunis asia.

Ja vaikka ihmiset saavat Oivalluksen, he jäävät pois. He sanovat: "Olen nyt kunnossa. Olen kunnossa." Vuoden jälkeen he taas
ilmestyvät. Tämä ei ole oikea tapa. Teidän on hallittava tämä taito, hallittava täydellisesti. Kaikki on ilmaista, täysin ilmaista. He
istuvat kaikki täällä nyt, he voivat kertoa siitä. Mies: "Voisitteko kertoa hieman enemmän Itseoivalluksesta ja mitä tarvitaan sen
lisäämiseksi." Kyllä, kyllä kerron, seuraavassa luennossani, pikku hiljaa.



Nyt kerron vasemmasta puolesta, oikeasta puolesta ja sitten keskikanavasta, ja tietysti myös Hengestä. Aivan varmasti, sata
kertaa, se Minun on tehtävä. Minun on rakennettava teitä asteittain. Ymmärrätkö? Kerron aivan varmasti. Ette varmaan usko,
mutta olen jo pitänyt ainakin viisisataa luentoa, Lontoossa, eikä se näytä päättyvän. Kun puhuin viime kerralla, he sanoivat: "Äiti,
se oli aivan uusi ulottuvuus, josta puhuitte." Kerry kertoi Minulle, kuinka ensimmäistä kertaa luentoni koskettivat hänen
värähtelyjään niin voimakkaasti. En tiedä mikä kosketti häntä niin paljon. Kyllä, se on yllättävää.

Hän on Australiasta. Australialaisilla menne hyvin. Työ on edennyt nopeasti. Ovatko kaikki kysymykset nyt kysytty? Otetaanko
nyt Oivallus? Mitä karmat ovat, niinkö? Karmat ovat sitä, kun teette työtänne tai mitä tahansa oikealla puolellanne, ja sitten sen
vaikutukset kasaantuvat sisällenne egona, koska ajattelette, että te teette kaiken. Emme oikeastaan tee mitään merkittävää.
Teemme vain elotonta työtä, kuten kerroin, että kun valmistamme tuolin elottomasta puusta. Se on kaikki, mitä teemme.

Työ mitä teemme, on meissä oleva ajatus, että teemme työtä. Mitä työtä te teette? Osaatteko muuttaa tuon esineen hedelmäksi?
Emme pysty saamaan sitä edes tuoksumaan. Tämä myytti toimii meissä egona, jonka näette tässä, josta puhun teille
huomenna, sopiiko? Ja tämän vuoksi ajattelemme tekevämme sitä työtä ja tätä työtä, ja ego ajattelee, että jos on tehnyt hyvää
tai huonoa työtä, sen mukaan pitää kärsiä. Katsokaas, tiikeri ei tunne sillä tavalla. Jos tiikeri haluaa syödä, sen on tapettava. Se
tappaa eläimen ja syö sen, siinä kaikki. Se ei istu alas murjottamaan: "Voi Luoja, en olisi saanut tehdä sitä.

Minun pitää ruveta kasvissyöjäksi." Se ei kasaa itselleen minkäänlaista karmaa siitä. Mutta me ihmiset teemme niin. Miksi?
Koska olemme suljettuja. Olemme suljettuja. Täältä olemme suljettuja. Eläimet ovat avoimia. Mitä tahansa ne tekevätkin, se ei
jää vaivaamaan niitä. Mutta meitä vaivaa se, mitä teemme, koska ajattelemme, että me teemme.

Ja kuten kerroin, kun tämä keskus on auennut, Hän imee kaiken karmamme, ja nämä niin sanotut karmat eivät ole mitään muuta
kuin syntejä -- Raamatun kielellä niitä voidaan sanoa synneiksi. Tämä voimakas, meissä herännyt jumaluus, Kristus imee sen
kaiken pois. Ja te pääsette sen yläpuolelle, koska karma tulee egosta. Kun ego on loppunut, missä on karma? Sekin on loppunut.
Ja ette myöskään sano: "Minä tein sen." Vaan sanotte: "Äiti, se ei toimi. Se ei nouse." Mikä on tämä "se" -- kaikki muuttuu
kolmanteen persoonaan. "Se virtaa. Värähtelyt eivät tunnu."

Näettekö, ette sano: "Minä, minä teen tämän Oivalluksen. Minä nostan Kundaliinin ..." he eivät sano niin. He sanovat: "Se ei
nouse." Teistä tulee kolmas persoona. Tämä kolmas persoona on Henki. Ja silloin ette enää sano: "Minun pitää tehdä se."
Vaikka kysymys olisi omasta pojastanne, sanotte: "Äiti, hänen pitää saada Oivallus." Hyvä on. Sittenpä näette. Kokeilkaa.

Eikö se toiminut? Hyvä, pitäisikö Minun sitten antaa todistus? Tämä mies sanoi: "Miten voi antaa todistuksen, Äiti, miten kukaan
voisi antaa, että Kundaliini ei noussut." Kaikki tietävät; olipa kysymys sitten isästänne, äidistänne, siskostanne - kenestä tahansa
-- jos he eivät ole oivaltaneita, he tietävät sen, entäs sitten. He vain tietävät. Tyttärentyttäreni, joka oli ... hän on nyt täällä, hän on
syntynyt oivaltaneena, ja en usko, että hän oli viidenkään ikäinen, kun he menivät Ladakhiin. Siellä istui eräs lama pää paljaaksi



ajeltuna, kaapu päällään. Kaikki koskettivat hänen jalkojaan, ja vanhemmat myös, tyttäreni ei ole oivaltanut, joten hänkin kosketti
laman jalkoja. Tyttö ei kestänyt sitä kauempaa, se oli hänelle liikaa. Hän istui vähän korkeammalla, ja meni sitten kädet selän
takana, katsoi lamaa ja sanoi: "Minkä takia pyydät kaikkia koskemaan jalkojasi?

Ethän sinä ole edes oivaltanut sielu. Kun olet pukeutunut tällaiseen vaatteeseen ja pää on paljaaksi ajeltu, niin luuletko voivasi
pyytää ihmisiä koskemaan jalkojasi?" Pieni viisivuotias lapsi, ja kuitenkin hän ymmärtää. Meillä oli kerran tilaisuus Intiassa, johon
Minut oli kutsuttu päävieraaksi ja se oli järjestetty Raman Mashin kunniaksi, joka oli kyllä oivaltanut; ja siellä istui eräs mies, joka
oli Ramkrishna-ashramin johtajia, suuressa oranssissa kaavussaan. Toinen tyttärentyttäreni istui siellä eturivissä. Hän ei
sietänyt miestä enempää, joten hän sanoi kovalla äänellä: "Tuo mies, jolla on maksimekko päällään, Isoäiti, voisitko pyytää häntä
lähtemään, koska hänestä tulee kuumuutta meihin kaikkiin." Katsokaas, siellä oli useita sahaja-joogeja, jotka tunsivat kuumuutta
tästä miehestä, ja hän luulee olevansa hyvin henkinen. Tyttärentytär sanoi: "Sano, että mies lähtee, hänellä on maksimekko." Hän
ei ymmärtänyt, että se oli sellainen kaapu. Jopa lapset tietävät, ketkä ovat oivaltaneita ja ketkä eivät, jos he ovat syntyneet
oivaltaneina.

Nykyään on paljon lapsia, jotka ovat syntyneet oivaltaneina. Tämä on tuomion aikaa. Tulen kertomaan tästä teille myöhemmin,
tietysti. Mies: "Saisinko kysyä teiltä muutaman kysymyksen?" Kyllähän se sopii. Mutta jos kyselet liian paljon, se muuttuu joskus
mentaaliseksi toiminnaksi ja saattaa hidastaa Oivalluksen kehittymistä. Joten, jos se ei ole niin tärkeää, niin neuvoisin jättämään
sen, koska kysymykset ja vastaukset tapahtuvat vain mielen tasolla. Puhun jostain paljon korkeammalla olevasta. Joten, jos se
on jotain loogista, että oletko ymmärtänyt Minut - niin hyvä, kysy pois vain. Jos se toimii, niin se toimii.

Jos ei, se ei haittaa. Olen täällä kolme, neljä päivää, ja me saamme sen toimimaan. Ymmärrätkö? On parempi antaa mielen
levätä. Sanokaa mielellenne: "Olet jo kysynyt paljon, olet ajatellut paljon, nyt on aika vastaanottaa oman olemuksen siunaukset."
Ymmärrätkö? Jos käsket mieltäsi, se rauhoittuu. Mieli on todella suurenmoinen. Jos mieli tietää, mitä haluatte, ja se on
totuudellista, se tukee ja auttaa teitä hyvin paljon. Sama mieli voi joutua harhateille; sanon joskus, että se on kuin aasi.

Kuten Jeesus käytti aasia vertauskuvana mielestä, että jos sen antaa harhailla, se vie vaikka minkälaisiin paikkoihin, mutta jos
sitä hallitsee, se vie sinne minne pitääkin. Pitäkää vain mieli hiljaisena. On parempi pysyä hiljaa mielen tasolla. Siksi vastasin
kysymyksiinne, koska myöhemmin, kun Kundaliini nousee, niin silloin mieli ei saisi nousta ylös sanomaan: "En ole vielä kysynyt
tätä asiaa." Sen takia. Mieli pitää tyynnyttää -- ei ole tarpeellista kysellä -- vaan tyynnyttäkää mielenne, Minä teen loput. Sopiiko?
Nyt on kaikkein parasta, että saatte Oivalluksenne, muuten mieli häiritsee aika tavalla. Se voi tulla esiin juuri sillä hetkellä, kun
olet juuri pääsemäisilläsi läpi, ja kaikki voi pysähtyä. Ymmärrätkö?

Jos sinulla on jotain aivan välttämätöntä kysyttävää, joka sinun on aivan pakko selvittää, silloin sinun pitää kysyä. Mutta jos se ei
ole niin tärkeää, niin luovuta. Onko se hyvin tärkeää? Sitten kaikki on hyvin. Hän on oivaltanut.  
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Ehdottaisin, että he saisivat ensin esittää kysymyksiä.

Pysyttelen tässä... Jos teillä on jotain kysyttävää, on parempi kysyä minulta ensiksi. Niin että mielenne on levossa. Seison
mielelläni, näen ihmiset paremmin. Onko parempi, että olen tässä vai lattialla? Ensinnäkin, on parempi kysyä kysymyksiä, koska
eilen, kun aloitimme kysymysten esittämisen, ihmiset joutuivat hämilleen. On parempi kysyä nyt, mitä teillä on mielessänne,
koska olette kaikki etsijöitä. Te olette kaikki etsijöitä ja olette etsineet, joten on parempi kysyä nyt, jotta voin sisällyttää
vastaukset luentooni. Ei kysyttävää? Se tarkoittaa, että sahaja joogeista on tullut hyviä kertomaan Sahaja Yogasta, ja olen
erittäin ylpeä heistä. Kun menin Australiaan, sanomalehtien työntekijät kysyivät: "Ovatko kaikki seuraajasi korkeasti oppineita?"

Sanoin: "Ei, he ovat aivan tavallisia ihmisiä. Heidän täytyykin olla hyvin tavallisia ja normaaleja." He sanoivat: "He tietävät niin
paljon asioista, tuntuu, että he ovat kaikki erittäin oppineita." Sanoin: "Kaikki oppineisuus on teissä itsessänne. Kaikki tieto on jo
teissä. Jos saatte valoa sinne, näette, että kaikki tieto on sisällänne. Teidän ei tarvitse mennä minnekään tiedon vuoksi. Se on
kaikki sisällä, kaikki sisäänrakennettuna, niin kauniisti, jotta voisitte tulla yhdeksi henkenne kanssa, eikä minun tarvitse tehdä
paljon sen eteen. Se vain tapahtuu. Ainoa asia, joka tulee tietää on, että mitä meidän tulee odottaa, ollaksemme puhdas henki,
mitkä tulisivat olla odotuksemme?

Ja myös loogisesti teidän tulee ymmärtää. Sen tulisi olla looginen johtopäätös. Eikä vain sen takia, että minä sanon jotakin, tai
että olette tulleet jonkin ryhmän jäseneksi, tai että olette maksaneet rahaa jonnekin. Ei sillä tavalla. Todellisuus on, mitä se on. Ja
loogisesti sen täytyy olla todellisuus. Aiemmin kerroin teille vasemmasta puolesta, menneisyydestä, alitajunnasta,
kollektiivisesta alitajunnasta... ja alitajunnan ongelmista ja ehdollistumista, joita saamme aineellisista asioista, materiasta. Aine
yrittää aina nujertaa hengen. Ja materia dominoi meitä, sillä ensinnäkin, me tulemme materiasta. Mutta miten siitä tulee henki?

Mitä tapahtuu, jotta meistä tulee henki? Ihmiset ovat puhuneet itseoivalluksesta. Niin monet ovat puhuneet toisesta syntymästä.
Kaikki ovat sanoneet, että tarkoituksena on syntyä uudelleen. On monia ihmisiä, jotka sanovat: "Olen uudelleensyntynyt", itse
todistaen. Voitte löytää monenlaisia ihmisiä tästä maailmasta, jotka tietävät, että jotakin täytyy tapahtua, jonkin suuren
läpimurron tulee tapahtua, meidän tulee etsiä jotakin. Kuvitelkaa, Kristuksen aikana ei ollut niin paljon ihmisiä, jotka etsivät, hän
ei myöskään pystynyt kertomaan kaikkea oppilailleen. He olivat vain kalastajia, hyvin yksinkertaisia ihmisiä. Mutta nykyään
löydätte niin monia etsijöitä ympäri maailmaa. Etsimässä mitä?

Mitä te etsitte? Etsitte henkeänne. On hyvin epämääräistä sanoa, että olette etsimässä henkeänne. Millainen tämän hengen
oletetaan olevan? Ja miksi meidän tulisi etsiä henkeä? Evoluutiossa olemme ihmisiä, tietoisuutemme on ihmisen tietoisuus ja
tämä ihmisen tietoisuus ei ole korkein. Jos se olisi, emme olisi etsineet. Se ei ole viimeinen päämäärä. Meidän tulee yltää
pisteeseen, jossa täytyy tapahtua jotakin enemmän. Eli miten lähestymme asiaa loogisesti?

Mitä meille on tapahtunut evoluutiossamme? Olimme eläimiä ja sitten kehityimme ihmisiksi. Mikä ihmisissä on niin erityistä
eläimiin verrattuna? Ihmisen tietoisuudessa on uusi ulottuvuus. Esimerkiksi voitte viedä hevosen likaisen kujan läpi, se ei tunne
mitään, likaa tai törkyä, tai kauneutta, värejä, ei mitään. Ne ovat yhdentekeviä. Mutta jos viet ihmisen likaisen kujan halki tai
likaiseen taloon, hän tajuaa heti, ettei pidä siitä. Joten meidän tietoisuuteemme on tullut uusi ulottuvuus, eläimiin verrattuna, tai
tieteellisesti voimme sanoa, että olemme kehittäneet keskushermostossamme uuden tietoisuuden tason. Mitä tahansa
keskushermostossamme on, olemme sen mestareita. Jos tunnen tämän olevan kuuma, kaikki tulevat tuntemaan, että tämä on
kuuma.

Jos sanon, että tämä väri on sen tietyn linnun väri, kaikki sanovat samaa. Joten mikä tahansa on yhden ihmisen tietoisuus, siis
tietoisuus - ei myytti, eikä hallusinaatio - mutta totuus niin pitkälle kuin hänen elimistään on kysymys, kuin aisteista on kysymys,
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on kaikille sama. Henkilö, jolla on kuuma, ei sano, että hänellä on kylmä, eikä kukaan muukaan tule sanomaan, että on kylmä.
Kaikki sanovat, että on kuuma. On yksi asia, yksi totuus, ei voi olla kahta totuutta. Ja mitä tahansa nyt tulee tapahtua
evoluutiossamme, tulee olla tietoisuudessamme. Niinkuin kalasta tuli kilpikonna. Jos kalasta tuli kilpikonna, mitä sille tapahtui?
Vastaus on kilpikonnan tietoisuudessa, se alkoi tuntea Äiti Maan. Se kadotti jotakin, mitä kalalla oli ja se alkoi tuntea jotakin
uutta.

Samaan tapaan, jos jotakin tulee tapahtua evoluutiossamme, meidän tulee olla jotakin enemmän tietoisuudessamme,
dynaamisempia. Voimme avuksemme lukea monien ihmisten tekstejä. Esimerkiksi Jungia voimme pitää yhtenä heistä, jotka
ovat puhuneet siitä. Jung on sanonut, että kun läpimurron aika koittaa, ihmisistä tulee, heistä tulee kollektiivisesti tietoisia. Hän
ei sanonut, että te kaikki alkaisitte tehdä samaa asiaa, tai että alkaisitte käyttäytyä samalla tavalla. Ei, hän sanoi, että te tulette
olemaan tietoisia siitä, ette epätietoisia. Siispä, kun etsitte henkeä, jonka tulee valaista teidät, silloin tietoisuudessanne tulette
tuntemaan jotakin enemmän, kuin olette tunteneet tähän asti. Esimerkiksi, tunnet, että tänään on kylmä tai kuuma, mutta ehkä
tällä tietoisuudella saatat tuntea jotakin muuta. Hän on sanonut erittäin selkeästi, että teidän täytyy tulla kollektiivisesti
tietoisiksi. Tuleminen on se olennainen asia evoluutiossamme, ei mikään muu, meistä tulee jotakin muuta.

Sanskriitiksi kutsutaan oivaltanutta sielua - intialaisille tämä on erittäin tavallista tietoa, eikä sitä ole niin vaikea ymmärtää -
häntä kutsutaan nimellä dwijaha, "uudelleen syntynyt". Myös lintua kutsutaan dwijahaksi, koska lintu syntyy ensin munana, jonka
jälkeen se kasvaa, kypsyy ja yhtäkkiä siitä tulee lintu. Tämä on rinnastettavissa itseoivallukseen. Te tiedätte, että
pääsiäispäivänä annamme munia. Sillä on sama symbolinen merkitys, että olemme munia ja meidän täytyy tulla linnuiksi. Joten
tietäkää, että tällä ihmisen tasolla olemme rajoitettuja kuten muna, kasvamme tiettyyn pisteeseen, jolloin voimme tulla linnuiksi.
Kaikki muu, mitä ihmiset puhuvat, ei koske itseoivallusta. Voin sanoa: "Ok, jos lumoan teidät oikein kunnolla, voin antaa teille
tuttipullot ja ehkä alatte imeä tuttipulloa niinkuin lapset." Vaikka tietäisitte, että olette tekemässä jotakin typerää, tekisitte sitä
silti. Olisitte pakotettuja, koska olette kuin noiduttuja.

Sellaisilla asioilla ei ole tekemistä itseoivalluksen kanssa, koska mitä tahansa teille on tapahtunut ihmisinä, ette ole oikeastaan
tehneet mitään sen eteen. Me emme katkaisseet häntiämme apinoina tullaksemme ihmisiksi. Se on tapahtunut spontaanisti,
kuten kukka muuttuu hedelmäksi. Se on elävä prosessi. Ette ymmärrä, että mitä tahansa teille tuleekin tapahtua on elävä
prosessi, eikä kuollut prosessi. Kaikki, mitä pystymme tekemään, on kuollutta. Voimme esimerkiksi seistä päällämme, voimme
hyppiä, voimme juosta, voimme tehdä kaikenlaista, mutta se ei ole elävä prosessi. Elävä prosessi on, kun sinusta tulee jotakin, ja
tätä muuntumista rehellisten etsijöiden tulee pyytää. Jos ette ole rehellisiä, silloin se on vaikeaa, tai jos olette samaistuneet
vääriin asioihin, joista olette lukeneet, koska olette maksaneet kirjasta, tai olette maksaneet jollekin järjestölle, tai olette
maksaneet henkilölle, se ei tule auttamaan teitä. Meidän täytyy katsoa, millaisiksi tulemme, ja juuri tästä puhuin eilen, että teistä
tulee mestareita.

Teistä tulee profeettoja, kuten Blake on sanonut: "Jumalan ihmisistä tulee profeettoja ja heillä tulee olemaan voima tehdä
muistakin profeettoja." Ollaksenne erittäin rehellisiä itsenne suhteen, kysykää: "Olenko tullut profeetaksi? Voinko tehdä muista
profeettoja?" Tämä on yksinkertainen tapa tarkastella itseoivallustamme ja olette kykeneviä siihen, että teistä tulee profeettoja,
koska kaikki on teissä, koko koneisto on teissä itsessänne, olette kuin tietokone, teidät tulee vain yhdistää virtalähteeseen ja
alatte toimia. Teidän täytyy vain tulla sellaiseksi. Ja jos ette tule sellaisiksi, silloin kaikki muutkin asiat, kuten organisaation
luominen, ovat hyödyttömiä, ovat arvottomia, kaikki on, sanoisin, harhaanjohtamista. Mitä olette itse saaneet? Olettakaamme,
että Ray sanoo vaikka: "Oi, Äiti näki valon ja näin ja näin tapahtui, hänellä on tällaisia ja tuollaisia voimia". Aivan turhaa. Mitä väliä
sillä on teille?

Voin olla vaikka mikä kuningas, mutta mitä se merkitsee teille? Mikä on tärkeää, on se, mitä teistä on tullut ja tätä varten kaikki
on valmiina teissä itsessänne, minun tulee vain todistaa se, siinä kaikki. Itseasiassa, tämä tieto ei ole meille tuntematonta. Sitä
on kuvattu Mooseksen ajoista alkaen. Niinkuin hän sanoo: "Palava pensas". Mikä on tämä palava pensas? Kukaan ei tiedä. He
vain sanovat, että siellä oli palava pensas. Mutta jos näette kundalinin täydellisesti valaistuneena, se todella muistuttaa tulesta
muodostuvaa pensasta. Raamatussakin sanotaan, että: "Tulen näyttäytymään edessänne tulenlieskojen kaltaisena."

Mitä se on? Kukaan ei selitä, kukaan ei tiedä, nämä tulenlieskat eivät ole muuta kuin näitä keskuksia, kun ne ovat valaistuneita,



ne ovat tulenlieskojen kaltaisia. Mutta teidän ei tarvitse nähdä niitä, koska ollessanne paviljongin ulkopuolella näette paviljongin;
sisäpuolella ette näe pavilionkia, vaan salin. Ja siksi tulisi ymmärtää, että tärkeää ei ole se, mitä ajattelemme, että tulisi tapahtua,
vaan meidän tulisi hyväksyä se, mitä itseasiassa tapahtuu. Ensin meidän tulisi päästä eroon vääristä samastumisista
ajatuksiimme, että sitä ja tätä tulee tapahtumaan, ja tämän pitäisi tapahtua, minun tulisi nähdä valo, minun pitäisi lentää ilmassa.
On monia ihmisiä, jotka maksavat lentääkseen ilmassa. Se on järjetöntä! Miksi haluaisitte lentää? En ymmärrä. He maksavat
paljon enemmän rahaa siitä, kuin heidän tulisi maksaa maailmanympärysmatkasta.

Todellakin, kerron teille, jos matkustat lentokoneella, niin se ei ole niin kallista, kuin mitä maksatte tästä lentämishommasta, ns.
joogalento-jutusta. Eli mitä se on, mitä meidän tulee ymmärtää, mitä se on? Kun lennämme, mihin itseasiassa sekaannumme?
Tämä hypnotisoinnin laji on niin hienovarainen, ettette voi ymmärtää sitä. Te vain menette siihen mukaan. Tästä
joogalentoryhmästä meillä oli eräs mies, joka oli akatemian johtaja, hän sairastui epilepsiaan, samoin kuin vaimonsa, hänen
lapsensa sairastui epilepsiaan ja he tulivat luokseni. He menettivät talonsa, kaiken, he olivat rahattomia. Näin on tapahtunut tälle
joogalentovitsille. Eli, teidän tulee ymmärtää ettette voi maksaa evoluutiostanne, ette vain voi.

Se on hyvin yksinkertaista ymmärtää. Niinkuin eilen jo kerroin, jos maksat tälle kukalle, tuleeko siitä hedelmä? Se on elävä
prosessi, josta emme voi maksaa, se ei ymmärrä rahaa. Elävät prosessit eivät ymmärrä rahaa. En ole tuntenut yhtäkään ihmistä,
joka kärsii ruuansulatushäiriöstä, ja laittaa vatsaansa rahaa sanoen: "Vatsani, nyt maksan sinulle, sulatathan nyt ruokani?"
Teemmekö niin? Samaan tapaan ette voi maksaa kaikkein korkeimmasta elävästä prosessista. Tämä on hienovarainen asia
ihmisille ymmärrettäväksi, koska he uskovat, että kaikesta täytyy maksaa, muuten se ei toimi. Lähdette hankkimaan jotakin
konetta, haluatte hyvän koneen, joten teidän täytyy maksaa. Jos se toimii.

Jos se ei toimi, saatte sen ilmaiseksi. Mutta siitä, mikä toimii, meidän tulee maksaa. Mikä tahansa auto, joka on ilmainen, on
roskaa, saatte sen. Meidän täytyy maksaa, jotta saamme sen romutettua, joten ihmisten mielissä on aina, että kaikesta täytyy
maksaa. Tämä on todella väärin, ette voi maksaa. Puhun prosesseista, jotka ovat ihmisen yläpuolella, ihmiset eivät saa aikaan
niitä. Esimerkiksi, emme voi muuttaa kukkaa hedelmäksi, elävä prosessi itsessään on ihmisen ulottumattomissa. Mutta kun
muututte, silloin te tulette "superihmisiksi" ja pystytte ymmärtämään ne. Tämän tulisi tapahtua teille. Jos näin ei tapahdu, kaikki
muut asiat ovat pielessä. Olen erittäin huolissani kertoessani ihmisistä, jotka ovat henkisyyden markkinoilla myymässä
hyödykkeitä, ja tekevät sen todella hyvin.

He tietävät kuinka viekotella, he tietävät kuinka syöttää teille ideoita, antaa vääriä samastumisen kohteita, ja te samaistutte
niihin, kunnes ne putoavat pois kokonaan. Ja olette joutuneet pulaan. Sanotte: "Hyvä Jumala, mitä on tapahtunut?" Mutta teidän
henkenne ei ole hukassa. Se on siellä. Mistä tahansa virheistä riippumatta, mitä tahansa etsiminen on ollut, silti se on sisällänne,
kaikesta huolimatta, niin kauan kuin elätte. Ja mielenne täytyy tulla tietoiseksi hengestänne, tarkoittaen keskushermostoanne,
teidän tulisi tuntea hengen voimat itsessänne. Tätä on Sahaja Yoga. Sahaja, niinkuin teille on kerrottu, tarkoittaa: "syntynyt
kanssanne". Eilen kerroin teille vasemmasta puolesta, joka edustaa halun voimaa, ja tämän voiman kautta meillä on kaikki
ehdollistumamme ja materiasta tulevat reaktiot, materialistiset asiat ja voidaan myös sanoa, että keräämme menneisyytemme,
menneisyys ulottuu läpi kollektiivisen alitajunnan.

Eilen kerroin myös, että syöpä on sairaus, joka aiheutuu äärimmäisestä vasemmanpuoleisuudesta. Ne, jotka käyttäytyvät liian
vasemmanpuoleisesti, saavat syövän ja se voidaan parantaa, jos voitte tuoda potilaan keskukseemme, se voidaan parantaa, ei
epäilystäkään. Toinen osuus on oikea puoli, josta olen luvannut kertoa teille tänään. Onko se herra täällä, joka kysyi monia
kysymyksiä, onko hän täällä? Hänellä oli eilen vain kiire esittää kysymyksiä, siinä kaikki. Hän ei ole kinnostunut etsimisestä,
luulisin. Ok, nyt siis se toinen puoli, oikealla puolella, on voima, jonka kautta me toimimme. Ensiksi haluamme (vasemmalla) ja
sitten toimimme. Siis tämä voima, oikean puolen voima, ilmentyy sisällämme oikeanpuolisena sympaattisena hermostona.
Tiede on lähtöisin samasta voimasta, karkealla tasolla, nämä kaikki ovat hienojakoisia asioita meissä.

Tämä meissä sijaitseva oikean puolen voima, antaa voiman mentaaleille ja fyysisille kyvyillemme toimia. Eli kun haluamme
jotakin, toimimme, tahdomme toteuttaa halumme, joten toimimme. On ymmärrettävä millainen voima on kyseessä. Sanskriitiksi
tätä voimaa kutsutaan "prana shaktiksi". Prana ja toinen, vasemmalla puolella on "mana shakti", tunteiden voima, tai mielen
voimaksikin sitä voidaan kutsua, mutta englanti ei ole niin selkeä kieli sen ilmaisemiseksi. Joten kutsuisin niitä prana shaktiksi ja



mana shaktiksi, nämä kaksi voimaa sijaitsevat meissä ja alamme käyttää niitä oikealla ja vasemmalla, jarruna ja kaasuna ja näin
tulemme ajamisen mestareiksi. Mutta kasvaessamme mestareiksi teemme virheitä. Ihmismielellä on erikoisuus mennä
liiallisuuksiin. Olettakaamme, että kerron joillekin: "Teidän täytyy meditoida." He meditoivat viisi tuntia.

Ei ole mitään tarvetta meditoida viittä tuntia. Mutta jos kerron heille, että teidän tulee seisoa päällänne, he seisovat päällään
kymmenen tuntia. Joten, ei ole mitään tarvetta mennä liiallisuuksiin, meidän tulee vain olla keskellä, olla ystävällisiä kehollemme,
olla lempeä itseämme kohtaan. Ei tarvitse hätäillä; ei ole mitään miksi tarvitsisi olla ankara tai vihainen. Se on vain
yksinkertainen asia, jonka tulee tapahtua teille. Esimerkiksi, ajattele siementä, joka on kylvetty paikkaan, jossa musiikki soi kovaa
tai paikkaan, jossa kaikki ryntäilevät, huutavat, kiljuvat, mitä siemenelle tapahtuu, se ei idä koskaan. Jos se on rauhallisessa
paikassa hyvin sijoitettuna, eikä kallellaan olevassa purkissa, silloin se kehittyy varmasti kauniiksi puuksi tai pensaaksi, miksi
tahansa sen täytyykin kehittyä. Samaan tapaan, jos olemme ääritiloissa, teemme ylilyöntejä, menemme vasemmalle tai oikealle.
Vasemmalla puolella - eilen kerroinkin mitä tapahtuu. Kaikki asiat kuten hypnoosi, yliaistilliset havainnot, suurin osa guruista
kokeilee näitä temppuja, katsokaahan, niinkuin he hypnotisoivat teidät ja ihmiset suorastaan hullaantuvat guruun: "Hän on
gurumme" ja he käyttäytyvät kuin heillä ei olisi aivoja ollenkaan.

"Oi, nyt tunnen, että näen“. Mielestäni syy tähän on, että saatte jonkinlaista turvallisuutta tästä miehestä: "Jos seuraan häntä,
näettehän, hän menee taivaaseen, niinkuin minäkin hänen kanssaan." Ei se mene niin. Teidän jokaisen tulee itse mennä
taivaaseen ja teidän täytyy tulla omaksi guruksenne ja teidän tulee tietää siitä kaikki. Ei ole kyse siitä, että joku laittaa peräkärryn
taakseen ja nostaa ihmisiä sinne ja sanoa: "Tulkaahan, minä menen taivaaseen." Suurin osa näistä "opettajista" menee oikeasti
helvettiin ja seuraatte heitä sinne hyvin nopeasti. Joten ei ole koskaan niin kuin joku sanoo, että tiettyä gurua seuraamalla
pääsette taivaaseen, se on täysin väärin. Teidän tulee seurata periaatetta ja jokainen guru, joka on oikea guru kertoo teille aina,
että teidän täytyy tulla joksikin. Hän ei koskaan sano: "Ok, olette antaneet minulle rahaa, ok, olette jäseniä, nyt olette lapsiani, nyt
olette oppilaitani ja minä annan teille rakkauteni. Otetaanpa rakkautta."

Missä on rakkaus? "Ja antakaa lisää rahaa, antakaa Rolls Royceja, antakaa sitä ja tätä." Ja niinkuin hullut me teemme näin
ajatellen, että voimme käydä vaihtokauppaa näillä asioilla. Olemme etsijöitä ja meillä on kaikki oikeudet löytää henkemme, eikä
meitä tule huijata millään tuollaisilla tempuilla, erittäin pahaenteisillä metodeilla, joita he käyttävät. Ei vain ottaakseen teidät
jäseneksi rahasta, en välitä, he ovat salakuljettajia, antaa heidän ottaa rahansa, tai mitä nyt haluavat - mutta he pilaavat
mahdollisuutenne itseoivallukseen, sitä ette ymmärrä. Ja kun ne kerran on pilattu, teille on hyvin vaikea antaa itseoivallustanne -
jos ette todella, ehdottomasti työstä sitä, tilanne on mahdoton. Olen nähnyt ihmisiä, jotka ovat kärsineet tämän vuoksi. Eli
toiminta meissä tapahtuu mentaalisilla ja fyysisillä kyvyillä, oikealla puolellamme. Kun ajattelemme tulevaisuutta,
suunnitteleminen alkaa: "Täytyy tehdä sitä ja tätä huomenna, tai ylihuomenna täytyy tehdä tämä asia." Siinä me istumme:
"Menen sinne ja etsin tämän ja sitten ostan lipun ja sitten menen sinne."

Mielemme työskentelee tulevaisuudessa. Jopa niin paljon, että meistä tulee täydellisen futuristisia, olen nähnyt niin
tulevaisuuteen suuntautuneita ihmisiä, etteivät he muista enää edes omaa nimeään. Voitteko kuvitella? Tarkoitan, etteivät he
muista edes oman isänsä nimeä. Se on ok, mutta he unohtavat jopa oman nimensä. He ovat todella kuin hulluja, koska eivät
muista omaa nimeään, eivätkä tiedä missä he ovat, mitä he tekevät. Olen tavannut sellaisia ihmisiä, jotka ovat todella sairaita,
koska heistä on tullut niin futuristisia, etteivät he tiedä mitään menneisyydestään. Tämä futuristinen käytös saa alkunsa
yhteiskunnassa, jossa ihmiset ajattelevat aina tulevaisuutta. "Mitä tulen tekemään, mitä teen huomenna, mitä minun täytyy
saavuttaa huomenna?" Ja kun he alkavat tehdä kaikkia näitä asioita, heidän huomionsa menee täysin oikealle.

Tässä kohtaa olemme hyvin vaarallisilla vesillä, erittäin vaarallisilla, kun alamme odottaa tulevaisuutta, sillä tulevaisuuden
näkeminen on kuvitteellista, se on täysin epätodellista, koska mitä tahansa ajattelettekin tulevaisuudesta, sitä ei ole. Vain
nykyhetki on olemassa, teidän tulee olla nykyhetkessä, ei tulevaisuudessa. Sanotaan, että teidän tulee olla nykyhetkessä, mutta
miten? Emme pysty. Olemme joko menneisyydessä tai tulevaisuudessa. Yksi ajatus nousee kuin aalto, ja laskeutuu alas. Toinen
ajatusaalto nousee ja tulee alas. Tämä ajatuksen aalto, joka nousee, menemme sen mukana, muttemme näe, että se laskeutuu
alas. Toinen ajatusaalto nousee, näemme sen, mutta emme näe milloin se putoaa pois. Ja me hyppelemme ajatusten harjoilla,
emmekä tiedä, olemmeko menneisyydessä vai tulevaisuudessa.



Mutta näiden kahden ajatuksen keskellä on nykyhetki, emmekä tiedä miten voimme tuoda huomiomme sinne, se on hyvin
vaikeaa, sanomalla "teidän tulisi olla keskellä" se ei ole mahdollista. Kaikki tämä: "Teidän tulisi tehdä näin tai noin", ei tule
toimimaan ennen kuin siellä on valoa. Esimerkiksi, tässä huoneessa ei ole valoa ja sanotte: "Kävele suoraan" - ette voi kävellä,
koska ette näe, missä on kulkuväylä, miten kulkea. Vaikka määräisitte, vaikka mitä yrittäisitte, ette voisi kävellä suoraan
koskematta yhteenkään tuoliin, koska ei ole valoa, ettekä voi nähdä. Joten teidän täytyy ymmärtää, että kun elämme futuristista
elämää ja suunnittelemme liikaa tulevaisuutta, niin itse asiassa elämme kuvitteellisessa maailmassa. Tiedän monia tarinoita
ihmisistä, jotka elivät kuvitteellisissa maailmoissa, ja kuinka he huomasivat kaiken tuhoutuneen. On olemassa ihmisiä, jotka
tekevät sen fyysisten ponnistustensa kautta, jolla he luovat vain uuden ongelman itselleen, koska heistä tulee vain fyysisesti
suuntautuneita ihmisiä. Jos olette vain fyysisesti orientoituneita, henki tulee teille vihaiseksi. Joten oikealle menevät ihmiset,
jotka ovat todella pikkutarkkoja, näettehän, he ovat erittäin tarkkoja ajasta ja tiukkoja asioista, he ovat kuivia ja hyvin suoria,
eivätkä he siedä minkäänlaista pelleilyä. Tietynsorttisia ihmisiä, tavallisesti löydätte heidänlaisiaan, ja tälläiset ihmiset tuottavat
päänsärkyä ja he ovat todella pitkästyttäviä, näettehän.

Ette voi sietää heidän seuraansa, he voivat olla todella pitkästyttäviä. Ja he antavat teille suuria luentoja kuinka olla
suorapuheinen ja kuinka kävellä absoluuttisesti suoraan. Luonnossa mikään ei ole suoraa, kaikki liikkuu niin kauniisti, koska
luonto on luotu vaihtelevista lajeista, ja vaihtelevuus tuo kauneuden. He eivät ajattele kauneutta, he eivät ajattele rakkautta, eivät
myötätuntoa. Heille maailma on säntillinen paikka, ja niin he elävät elämäänsä. Tällaiset ihmiset kehittävät suuren egon, niinkuin
näette kuvasta, ego on tuo keltainen päässä. Toimimalla vasemman puolen kautta, tunnepuolen kautta, kehitämme superegon,
mutta toimimalla oikean puolen kautta kehitämme egon. Eikä sitä ole helppo nähdä. Koska jos teillä on superegoa, teillä on
kipuja kehossanne, olette onnettomia, teillä on ryppyjä kasvoissanne, ja näytätte todella uupuneilta. Mutta jos teillä on egoa,
näytätte todella dynaamisilta.

Voitaisiin sanoa, että Hitler oli äärimmäisyys tässä egojutussa. Hän sai päähänsä, että hän on jonkin sortin jumalallinen
inkarnaatio ja hänen täytyy pelastaa ihmiset, että hän oli se, joka tiesi roduista ja kaikesta, ja että hänen tulisi pelastaa joku rotu.
Tällainen idea tulee oikeanpuoleisilta ihmisiltä, jotka ovat erittäin aggressiivisia, he saattavat olla hyviä kuuntelijoita, ja näyttää
hyvin nöyriltä, he voivat olla hyviä liikemiehiä, he voivat olla mitä vain, mutta he eivät tiedä, että Herra Ego kasvaa heidän
päässään niinkuin iso ilmapallo ja he leijuvat ilmassa. Ego päätyy typeryyteen. Yllätytte varmaan, että ego päätyy typeryyteen.
Tällaiset ihmiset sekaantuvat kaikenlaisiin typeriin asioihin ja sanovat: "Mikä tässä muka on vialla?" Olen nähnyt vanhojen
ihmisten käyttäytyvän tosi typerästi, ja he sanovat: "Mitä vikaa?" Tiedättekö, eräs vanha mies, sanokaamme 90-vuotias, ei
pystynyt kävelemään ilman kävelykeppiä ja meni tanssimaan näitä teidän tanssejanne ja kaatui, katsokaahan, ajatellen: "mitä
vikaa?" Samalla tavoin eräs rouva, oli noin 85-vuotias ja kuoli, kun putosi hevosen selästä. Luonnollisesti, tarkoitan, mitä muuta
voi olettaa 85-vuotiaana, se on ilmiselvää, 85-vuotiaana rouvana hänen tulisi asettua kotiinsa, huolehtia lapsenlapsistaan, ehkä
hänellä on lapsenlapsenlapsia, ymmärrättehän.

Miksi hän sen sijaan haluaa olla kuin 25-vuotias ja kavuta hevosen selkään? Eli he tekevät kaikenlaisia typeryyksiä, ja sanovat:
"Mitä vikaa? Ei typeryydessä ole mitään vikaa!" Tällaiset ihmiset ovat riesaksi yhteiskunnalle ja toisille. Ihmiset, joilla on
superegoa, ovat kiusaksi itselleen, mutta ne, jotka ovat egoistisia, ovat kiusaksi muille. He ovat koko ajan korjaamassa toisia,
piinaamassa toisia, tyrkyttämässä ideoitaan muille ja tällaiset ihmiset voivat olla todella menestyksekkäitä, koska mikään ei
menesty paremmin kuin menestys. He jatkavat asioiden moukarointia toisten päähän sanoen: "Tämä on totta, tämä on totta," ja
yhtäkkiä, kun jatkatte asian toistamista, uskottekin siihen: "Näin täytyy olla." Tällaiset ihmiset ovat paljon vaarallisempia
verrattuna superegotyyppeihin, sanoisin. Mutta ihmisille, jotka eivät tiedä superegon temppuja he voivat olla hyvin, hyvin
vaarallisia, koska he ovat hyvin ovelia, ette huomaakaan, kun he voivat vallata teidät, voivat possessoida teidät, he voivat olla
hyvin salakavalia, voivat käyttää kaikenlaisia metodeja, joista ette ole tietoisia. Ei siis ole helppoa päättää kumpi on parempi,
kumpi huonompi.

Molemmat ääripäät ovat väärin, sekä vasen että oikea. Katsotaanpa mitä tapahtuu fyysisesti. Niinkuin kerroin teille syövästä
vasemmalla puolella, niin mitä tapahtuu ihmisille jotka ovat futuristisia? Meillä on keskus tulevaisuuteen suuntautuvalle
käytökselle, sitä kutsutaan Swadishthana-chakraksi, joka ilmenee karkealla tasolla hermopunoksena nimeltään aorttinen
pleksus. Swadishthana-chakra on ihmisille todella tärkeä, erityisesti kehittyneille ihmisille. Sen avulla me itseasiassa



muunnamme rasvan vatsastamme aivojemme käyttöön. Tämä on suryan keskus, auringon keskus. Kun alamme ajatella, nämä
solut muuttuvat niin, että ne ovat käyttökelpoisia aivoille. Jos ajattelette koko ajan, koko ajan vain ajattelette, niin mitä tapahtuu?
Tarkoitan, ettei siitä kasva sarvia.

Te käytätte kaiken energian, ja kun käytätte kaikki nuo solut, teidän tulee saada täydennystä jostakin, tämän takia
Swadishthana-chakran täytyy tehdä paljon töitä muuttaakseen nuo solut aivojen kyttöön. Kun se työskentelee tämän asian
eteen, sillä on myös muita alueita, joista sen tulisi huolehtia, esimerkiksi: maksanne, haimanne, pernanne, munuaisenne, kaikki
ovat tämän keskuksen alaisia, ja naisilla myös kohtu. Kun Swadishthana-chakralle annetaan vain yksi työ, eikä se voi tehdä
muita töitään, silloin muut asiat jäävät huomiotta, jolloin teille voi kehittyä suuria ongelmia maksan alueelle. Tämä
maksaongelma on asia, jota et itse huomaa. Toiset tietävät, että maksasi on "kuuma", sillä olet kuumaluontoinen, nirso, äriset
aina toisille, etkä ole koskaan tyytyväinen, kritisoit muita - tämä johtuu maksasta, eivätkä sellaiset ihmiset ole tyytyväisiä
itseensä, koska maksa huolehtii huomiosta. Niiden, joilla on maksaongelma, huomio on epävakaa, se menee näin, näettehän,
ette voi pitää huomiotanne vakaana. Kadulla kävelette suoraan autoa päin, koska katselette jotakin, mitä teidän ei tulisi katsoa.
Mutta koko ajan törmäilette tällä tavoin - ette takuulla löydä yhtään eläintä, joka kävelisi noin, vain ihmiset tekevät niin. Jos
näette heitä kadulla, yllätytte. Minne he kävelevät?

He eivät kävele suoraan, he eivät katso eteensä, heidän silmänsä harhailevat, koska heillä on epävakaa huomio, ja huomio on
epävakaa, koska heillä on huono maksa. Siispä maksa on todella, todella tärkeä. Maksalla on erityinen kyky erottaa myrkyt
kehostamme kuumuudeksi ja kehomme kuumuus tulisi muuntaa tai sen tulisi kulkeutua vereen, tai veteen, joka on veressä ja
sen tulisi kulkeutua ulos kehostamme hikoilun avulla tai muulla tavoin. Mutta mitä tapahtuu, kun maksa on epäkunnossa, se ei
pysty tähän, se ei voi siirtää kuumuutta verenkiertoon ja kuumuus säilyy kehon sisällä, ja te todella kuumennutte ja tämä
kuumuus luo teille kaikki nämä ongelmat. Sahaja Yogassa kundalini nousee ja se muuntaa veren rakenteen. Veren vety- ja
happiatomit sijoittuvat oudosti, niin ja näin tämän kuumuuden takia, ja ne alkavat ottaa vastaan kuumuutta. Tämän takia ne
ihmiset, joiden maksa on huonossa kunnossa, tuntevat hieman kuumuutta Kundalinin noustessa. Mutta se voidaan parantaa
antamalla maksalle rauhaa ja huolenpitoa ja te voitte varmasti parantaa maksanne, ei epäilystäkään. Toinen asia mitä teille
tapahtuu on haimaongelma, josta saatte sokeritaudin, diabeteksen. Vain sellainen henkilö, joka ajattelee liikaa, saa diabeteksen.

Intialainen maanviljelijä ei edes tiedä, mikä diabetes on. Mutta silloin te lopetatte sokerin syönnin, vaikka ei diabetes näin lopu.
Diabetes tulee, koska ajattelette, ajattelette, ajattelette aivan liikaa. Lääkärit eivät voi ymmärtää tätä, sen takia he sanovat
sairauden olevan parantumaton, he eivät pysty yhdistämään ajattelua ja sairautta keskenään. Ja näin tapahtuu kun te ajattelette
koko ajan hullun lailla. Silloin diabetes puhkeaa. Sekin on parannettavissa, jos saatte valaistumisenne. Voitte parantaa myös
toisten diabeteksen, koska tämä elämälle tärkeä voima virtaa lävitsenne ja voitte täyttyä uudelleen, voitte antaa enemmän
muille, joilta sitä uupuu, ja voitte ikäänkuin täyttää heidät ja parantaa heidät. Mutta kolmas ja kaikista pahin asia mitä tapahtuu
ihmisille, on leukemia, joka johtuu pernasta. Perna on hyvin tärkeä, se on rauhan keskus sisällämme.

Henkilö, jonka perna ei ole kunnossa, ei voi olla rauhallinen henkilö. Asia on yksinkertainen, mutta lääkärit eivätkä
tiedeorientoituneet henkilöt pysty yhdistämään sitä johonkin hyvin, hyvin yksinkertaiseen. Ja se yksinkertainen asia on, että kun
syömme ruokamme, jos olemme hätääntyneitä, pernamme on altis ongelmille ja voimme saada leukemian. Jos äiti ja isä ovat
kiireisiä luonteeltaan, heidän lapsensa saattavat sairastaa leukemiaa syntymästään asti. On ilomme kertoa, että New Yorkissa
meillä oli eräs leukemiatapaus ja kun olin intialaisessa pienessä kylässä, joku tuli luokseni ja kertoi, että eräs poika on sairaana,
hän on vain 16-vuotias ja sairastaa leukemiaa ja lääkärit ovat ilmoittaneet, että hän kuolee kahden viikon sisällä. Lääkärit aina
ilmoittavat, he ovat hyviä vain ilmoitusasioissa. Ja kun sain tietää tästä tapauksesta, kerroin heille: "En voi tehdä mitään, olen
pienessä kylässä, mutta te voitte soittaa yhdelle sahaja joogineista. Hän oli Englannissa, nyt hän on New Yorkissa. ja hän tulee
huolehtimaan tästä tapauksesta." Hämmästytte, että kyseinen poika parantui täysin, hän pääsi sairaalasta, tuli tapaamaan
minua ja nyt hän on palannut opiskelemaan.

Tarkoitan, että se on näin, olemme parantaneet monia leukemiatapauksia. Emme ole täällä parantaaksemme ihmisiä tai
hoitamassa, se ei ole tehtävämme. Se tapahtuu spontaanisti sivutuotteena, kun kundalini herää. Tärkeintä on, että teemme
teistä lääkäreitä, meidän tulee tehdä teistä asioista perillä olevia ihmisiä, kollektiivisesti tietoisia, ja teidän tulee astua sisään
jumalan valtakuntaan, ollaksenne hänen rauhassaan, autuudessaan ja ilossaan. Myös munuaisongelma, korkean verenpaineen



ongelma, kaikki johtuu tästä. Ihmiset ovat huolissaan, hätääntyneitä, näettehän, tämä hätääntyneisyys tulee meihin tapojemme
kautta. Olen tuntenut ihmisiä, joille ei tarvitse sanoa kuin: "Ai teidän täytyy mennä lentokoneella jonnekin? ", pelkkä sana
"lentokone" laukaisee hätääntyneisyyden, "Oi!" He sekoavat. He eivät tiedä mitä he tekisivät.

He unohtavat passinsa, he unohtavat matkalaukkunsa, he unohtavat kaiken, he ovat suunniltaan. Jos menette lentokentälle,
tunnette vasemman Nabhin, pernasta tulee hätääntynyt. Eli kun syötte ruokaanne, kehonne työskentelee ja syntyy tila, jolloin
tarvitaan enemmän verta sulattamaan tämä ruoka. Joten tämä perna parka työskentelee kovasti luodakseen ylimääräisiä
verisoluja. Esimerkiksi jos syödessänne luette samalla sanomalehteä, on se pahinta, mitä aamulla voitte tehdä. Hirveää. Luette
lehden, samalla syötte ruokaa, pernanne lakkaa toimimasta, koska tulee toinen hätätila. Hyppäätte pyöränne selkään voileipä
toisessa kädessä, se on vielä pahempaa kuin tämä. Ryntäätte työpaikallenne, yhtäkkiä tiellänne on iso liikenneruuhka, sitten
olette pahassa tilanteessa, hätäännytte ettekä ymmärrä, että edessänne oleva henkilö hermoilee: "Mikä tätä kaveria vaivaa?
Miksei hän aja nopeammin?"

ja tämä tyyppi sanoo aivan samaa edessä olevalle. Tämä järjettömyys, tämä oravanpyörä jatkuu ja jos olette syömässä
ruokaanne moisessa kiireessä ja hätäilyssä, teille kehittyy vaarallinen ongelma, sitä kutsutaan leukemiaksi, ja nuorten
keskuudessa se on hyvin yleinen. Viimeisimpänä, muttei vähäisimpänä tulevat sydänongelmat. Kun laitatte liikaa huomiota
ulkoisiin asioihin, aineellisiin asioihin, teidän materiaaliseen kehittymiseen, fyysiseen kehittymiseen ja aivojenne liialliseen
tietokoneistamiseen, silloin laiminlyötte henkenne tarvitseman huomioinnin. Se sijaitsee sydämessänne; henki etääntyy ja kun
henki etääntyy, saatte sydänkohtauksen. Vain oikeanpuoleinen henkilö voi saada sydänkohtauksen, kun taas
vasemmanpuoleinen ei koskaan. Kerroin tämän eräälle lääkärille ja hän kertoi yllättäen, että mielisairaalassa ei koskaan tarvita
EKG-sydänmonitoria. Sitä ei tarvita. He eivät koskaan saa sydänkohtausta. Yllättävää kyllä, mielenvikainen ei saa koskaan
sydänkohtausta.

Mielisairaat käyttävät tunteitaan, vasenta puoltaan, hänen sydämensä luulisi lakkaavan toimimasta, mutta ei. Hänen aivonsa
lakkaavat toimimasta. Voitteko kuvitella? Aivojaan liikaa käyttävän ihmisen sydän lakkaa toimimasta. Luonto on luonut meihin
tämän tasapainon. Katsokaa kuinka taitavasti luonto yrittää ohjata meitä keskelle: älkää menkö äärimmäisyyksiin, pysykää
keskellä, pysykää keskellä, ja kun olette täysin keskellä, silloin evoluutio tapahtuu teissä hyvin nopeasti. Tämä on meidän
tulevaisuuteen suuntautunut oikea puolemme, kuten tiedätte, olemme luonteeltamme erittäin futuristisia. Tulevaisuuteen
suuntautuneisuutta ei voida parantaa sanomalla: "Oi, nyt, älkää ajatelko!" - ette pysty siihen, ette vain pysty. Jos määrään teitä:
"Nyt teidän pitäisi lopettaa suunnittelu", ette pysty siihen, ette voi sille mitään.

Teidän on pakko suunnitella. Ja huomaatte, että kaikki nämä suunnitelmat epäonnistuvat, koska ne eivät ole yhteydessä
jumalaisiin suunnitelmiin. Jumalalla on muita suunnitelmia kuin teillä, eivätkä ne koskaan yhtene ja kun huomaatte, etteivät
mitkään omat suunnitelmanne toteudu, turhaudutte ja jäätte ilmettelemään. Ettekä ymmärrä, miten se on tapahtunut.
Ymmärtääksenne, teidän tulee tietää, että on olemassa jumalainen voima. Pidätte siitä tai ette. Kaikki, mitä on luotu, on elävää -
miljoonista ja miljoonista kukista tulee hedelmiä, siemenestä tulee puu, tietystä siemenestä juuri tietynlainen puu, kaikki valinna,
jotka on tehty, koko järjestäytynyt tapa, jolla kemikaalit toimivat, tapa miten kemiassa vallitsee jaksollinen järjestelmä - kaikki
tässä maailmassa on niin hyvin järjestetty, että jonkun on täytynyt tehdä kaikki tämä. Joten on olemassa jumalainen voima, joka
ympäröi meitä, ei epäilystäkään. Emme ole vielä tunteneet sitä, siinä kaikki. Se ei silti tarkoita sitä, etteikö se olisi olemassa.

Se on olemassa ja se toimii. Me olemme itse kokeneet, että niin monet elävät asiat tapahtuvat. Otamme ne itsestäänselvyyksinä,
emme välitä. Katsokaa miten lapsi kehittyy, sikiö pysyy kehon sisällä. Normaalisti lääketieteessä on niin, että mikä tahansa
vieras asia, joka tulee kehon sisälle, heitetään viipymättä ulos, kaikki voimat on suunniteltu heittämään se ulos. Mutta
havaitsemme, että sikiö alkaa kehittyä, koko järjestelmä pyrkii hoivaamaan sitä, huolehtimaan siitä, todella välittämään siitä.
Hyvin varovaisesti sen ympärille luodaan vettä, jottei se häiriintyisi, keho huomioi kaikenlaiset asiat huolehtiakseen sikiöstä, ja
kun sikiö on valmis, se saatetaan ulos. Kuka tekee sen? Kuka sen tekee? Meidän täytyy joskus kysyä näitä kysymyksiä
itseltämme.

Miksi ylipäätään olemme tulleet ihmisiksi? Minkä takia? Minkä vuoksi? Jos emme ole saaneet vastausta, olemme edelleen
muutoksessa, ja meidän tulee päästä sinne, missä saamme vastauksia. Meidät on tehty ihmisiksi, jotta tuntisimme jumalallisen



voiman, oppisimme käyttämään sitä ja näin nauttisimme taivaallisista siunauksista. Jumalallinen voima on kollektiivinen olento,
joka antaa meille yhteisöllisyyden. Henki sydämessämme on kollektiivinen voima meissä, mikä mahdollistaa sen, että
jumalallinen voima virtaa lävitsemme. Ja näin, kun kerran olemme kytkettyinä virtalähteeseen, alamme tulla siksi, miksi meidät
on tarkoitettu. Kuten kone, kun se kytketään virtalähteeseen, se saa tarkoituksensa - mutta tämä kone, vaikka se onkin kytketty
virtalähteeseen, se ei ole tietoinen sähköstä, äänestäni, mistään. Mutta kun ihminen kytketään virtalähteeseen, silloin hänestä
tulee tiedostava ja tämä teidän tulee ymmärtää.

Kun saatte itseoivalluksen, voitte nostaa toisten kundalinin, voitte antaa itseoivalluksia. Eräs Ray on antanut niin monia
oivalluksia. Jopa Riyadhissa! Hän antoi itseoivalluksia kaikkialla minne tahansa hän menikin. Hän on ihan niinkuin tekin,
insinööri, aivan kuin te, hän oli aivan samanlainen kuin te ja nyt ilmettelette, kuinka hän voikin tietää niin paljon itsestään ja
muista. Täydellinen muutos on tapahtunut, koska kun te kerran saavutatte hengen, silloin saatte korkeimman, kaikki maalliset
asiat putoavat pois ja teistä tulee itsenne mestareita. Ette ole enää tapojen orjuuttamia, tai minkään, se vain toimii niin kauniisti.
Mutta antakaa itsellenne mahdollisuus ja olkaa kärsivällisiä. Niinkutsutun älykkyyden pahin puoli on, että pilkkaatte kaikkea. Se
on helpoin tie, pilkata kaikkea eikä kohdata mitään.

Ennen vanhaan ihmiset sentään halusivat kohdata totuuden. Kuten Kristuksen aikoihin häntä ei ensiksi pilkattu.
Ristiinnaulitessaan he kielsivät hänet ja pilkkasivat häntä. Periaatteessa kieltäminen ei ollut pahinta, se ei ollut varsinainen
ongelma, vaan pilkkaaminen, se on helpoin tie. On tyhmyyttä, kuten sanoin, on tyhmyyttä tehdä pilaa jostakin, koska te olette se,
te olette henki. Teidän tulee saada se ja jos tiedätte vain, miten tehdä pilaa, olkaa hyvät ja menkää muualle pelleilemään.
Jatkatte koko elämänne, jatkatte kaikki elämänne, mitä se hyödyttää? Jos ette saa itseoivallustanne, olette epäonnistuneet
jollakin mittapuulla, olette epäonnistuneet ja teille on annettu mahdollisuus. Teitä voidaan lohduttaa ja teitä voidaan neuvoa,
teidät voidaan pelastaa - kukaan ei voi saada teitä maistamaan oman olemuksenne kauneutta, se teidän tulee tehdä itse. Jos
ette halua tehdä niin, ok.

Se on aivan ok. Olette vapaita tekemään niin, tehkää kuten haluatte. Jos haluatte niin, olkaa hyvä, lopettakaa guru-shoppailunne
ja epäröintinne, lopettakaa ja katsokaa mitä tarvitsette. Tämä on vakava asia, sen tulisi tapahtua. Ennen kuin ihmiset ovat
kehittyneet, yksikään maailman ongelmista ei tule ratkeamaan, ei yksikään, sanokaa minun sanoneen. Mitä tahansa on, he ovat
tehneet ajattelullaan - luoneet demokratian, luoneet kommunismin, sitä sun tätä, kaikella tällä ei ole mitään merkitystä
todellisuudessa, ei mitään merkitystä. Voitte esimerkiksi sanoa: "Minulla on paljon valtaa, joten olen kapitalisti. Mutta en voi elää
antamatta muille, joten olen kommunisti." Olen täydellinen kapitalisti ja kommunisti. Kaikki sijaitsee minussa. Kaikki nämä ideat
ovat teennäisiä, niputatte jonkin ryhmän ihmisiä demokraateiksi ja toisen taas ties miksi.

Koska niin kauan kuin he ovat sidoksissa itsekkyyteen, he eivät voi saada aikaan mitään hyvää. Kiintymättömyys saa teissä sijaa
kun tulette yhdeksi henkenne kanssa, se ei ole kiintynyt, se antaa teille valon, sen kiintymättömyyden, josta käsin voitte nähdä
kaiken meneillään olevana draamana. Onnistutte siinä niin hyvin. Teistä tulee dynaamisia, niin dynaamisia, että olette itsekin
hämmästyneitä. Tämän lisäksi tulee ymmärtää, että on olemassa voima, joka on kaikkialla, joka itsessään ajattelee, organisoi ja
huolehtii teistä. Sahaja joogeille on tapahtunut niin monia asioita, että jos minun täytyisi kertoa teille kaikki, olisitte
hämmästyneitä. Ihmeellisiä asioita on tapahtunut. Krishna sanoi hyvin selvästi: "yogakshema vahamyaham", tarkoittaa: "Kun
saatte joogan, saatte hyinvointinne." Ensin joogan, ensin yhteyden täytyy syntyä, sen jälkeen saatte hyvinvoinnin. Olen nähnyt
ihmisiä, jotka menevät ns.

gurujen luokse, sairaina, kasvot kalpeina, todella loppuunkuluneina, heistä ei ole mihinkään, he ovat surkeita. Miten tällaiset
ihmiset voisivat olla joogassa? Ei vain fyysisesti, mentaalisesti joogit ovat sopusoinnussa, he ovat täynnä myötätuntoa ja
rakkautta. Myötätuntoa, joka ei puhu, mutta virtaa, vain virtaa, se säteilee, voitte antaa myötätuntoanne jopa kukille. Jos kukat
ovat kuolemaisillaan, voitte antaa niille sitä ja ne elävät jonkin aikaa. Jos puita olisi kuolemassa ja annatte niille rakkautta, ne
alkavat kukoistaa. Jos annatte sitä eläimille, ne muuttuvat, koska kun olette saaneet tämän voiman, annatte vihdoin jotakin
takaisin luonnolle. Tähän saakka olette vain ottaneet luonnolta. Nyt, ensimmäistä kertaa alatte antaa jotakin luonnolle. Koska
myötätunto vain virtaa, se ei vastaanota mitään, se vain virtaa muille ja tulisi tapahtua teille.

Älkää tyytykö halpoihin asioihin, typeriin jäljitelmiin tai jonkin joukon ideoihin. Puhun yhteisöstä, jossa jokainen yksilö on



tietoinen yksilö. Ei massatoimintaa, kollektiivisuutta. Jumala siunatkoon teitä. Toivon, että tänään moni saa itseoivalluksensa ja
tulee yhdeksi henkensä kanssa, ja tuntee yhteisöllisyytensä. Se on ainoa toiveeni. Arvostan Brightonia suuresti, ja Englantia, se
on universumin sydän. On tärkeää, että se on sydän, siitä ei ole epäilystäkään, ja siksi Blake on sanonut, että sen täytyy tulla
Jerusalemiksi. Hänen sanoissaan on paljon totuutta. Hän on kertonut monia asioita Sahaja Yogasta, se on täysin todistettu.

Mutta sydän on laiska. Sydän nukkuu, se on surullista. Niinkuin sanon, Eurooppa on maksa ja se juo, voitteko kuvitella mikä on
asian laita, huonolla tolalla, kun kaikki tekevät vastoin omaa ydintään. Ja englantilaisten perusolemus on sama kuin sydämen.
Se pukee sanoiksi, laittaa asiat kiertoon. Mitä tahansa Englannissa tapahtuu, se otetaan vakavasti. Jos teistä tulee typeriä, koko
maailmasta tulee. Teillä on todella paljon vastuuta, mitä ette ymmärrä. Me teemme hyvin tärkeää työtä. Tässä maassa se
näyttää hyvin pieneltä, koska vain harvat ihmiset ovat todella tulleet ja asettuneet Sahaja Yogaan.

Vain muutamat, vain harvat ihmiset ovat mielestäni sillä tasolla. On paljon pieniä lapsia, monet nousevat esiin, sanotaan noin
kymmenessä vuodessa. Olen varma, että on paljon hyviä ihmisiä, jotka tulevat ja etsijät, jotka ovat täällä, ovat hieman
hermostuneita, koska he haluavat ottaa oppia amerikkalaisilta ja eurooppalaisilta. Heiltä ei tarvitse oppia mitään. Te tulette
laittamaan asian kiertoon; te tulette viemään viestiä. Tiedän, että tämä on todella tärkeä maa ja jotenkin järjestyi, että mieheni
tuli töihin tänne Englantiin ja nyt olemme olleet täällä viimeisen kahdeksan vuoden ajan, voitteko uskoa? Ja olen täällä ehkä
enimmillään vielä neljä vuotta. Joten toivon, että jotain tapahtuu ja Brightonissa tässä erittäin hyvässä paikassa, monet saavat
itseoivalluksensa ja auttavat ihmisten vapauttamisessa. Kiitos paljon. Jumala siunatkoon teitä.

Jos teillä on jotain kysymyksiä, teidän täytyy kysyä minulta. Kaikessa suoruudessa kerron teille, että olen äitinne; En loukkaannu
koskaan kysymyksistänne. Se on tärkeää, koska itse asiassa, minulla ei ole kysyttävää. Teidän tulee kysyä minulta, minulla ei ole
lainkaan kysyttävää.
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Olen todella ylpeä Äiti saadessani nähdä niin monia sahaja-joogeja.

On ymmärrettävä, että vaikka saatte vain muutamia uusia tulokkaita, heitä saattaa olla vain muutama, mutta on ymmärrettävä
se, että jokainen teistä on nyt oivaltanut sielu. Jokainen teistä on kasvanut niin paljon, että voitte itse muodostaa keskuksen. Ja
kun olette kasvaneet yhdessä kollektiivisesti, niin jokaisesta itäneestä siemenestä on nyt tullut vahvoja versoja, ja niitä voidaan
varmasti siirtää eri paikkoihin, tekemään työtään, koska jokainen teistä on profeetta. Ymmärrättekohän te tämän. Tottakai olette
saaneet kokea oivalluksen ilon ja autuuden, teillä on se kaikki; olette kasvaneet sille tasolle. Olette saavuttaneet sen hitaasti ja
varmasti, ja nyt kun teistä on kasvanut puita, olette jokainen niin tärkeä ja voimakas. Tiedän, että ihmisiä tulee vain vähän
kollektiivisesti, ja aluksi on vaikeaa tietää, miten toimia heidän kanssaan. Sillä he eivät ole vielä kasvaneet tarpeeksi, he eivät ole
vielä sillä tasolla, että he todella tajuaisivat oman tärkeytensä. Mutta teidän kaikkien pitää ymmärtää oma tärkeytenne ja
laatunne, jonka olette saavuttaneet. Missä tahansa muussa niin kutsutussa valeorganisaatiossa, sanotaan vaikka kirkossa:
siellä on vain yksi pappi.

Koko paikkakunnalla on vain yksi pappi, eikä hän tiedä yhtään mitään itse asiasta, eikä sillä ole väliä. Mutta silti siellä on vain
yksi kirkon valtuuttama henkilö. Kaikkien on kuunneltava tätä yhtä henkilöä. Mutta täällä, te olette kaikki dynaamisia ihmisiä,
jokainen teistä pystyy pitämään hyvän luennon. Tietysti kaikki osaavat antaa itseoivalluksen, siitä ei ole epäilystäkään. Teidän
pitää yrittää seistä ryhmissä omilla jaloillanne. Kokeilkaa sitä omissa ryhmissänne. Ajatelkaa kaikkia niitä ulottuvuuksia, joihin
voitte lentää. Olette nyt valmiita, olette nyt profeettoja. Teidän ei tarvitse tukeutua keneenkään, eikä teidän tarvitse tukeutua edes
tovereihinnekaan.

Voitte tehdä kaiken yksin. Olette kuitenkin yhteydessä toisiinne, ymmärrätte kaikki samaa kieltä, teillä on yhteinen totuus ja
olette kaikki yhdessä; mutta dynaamisuuden pitää syntyä jokaiseen itsenäisesti, ja jokainen voi toimia omassa ympäristössään,
omalla alallaan, koska tiedätte kaiken Sahaja Yogasta. Ne, jotka ovat vielä puolivalmiita, eivät ehkä tiedä vielä. He ehkä
edelleenkin järkeistävät asioita; ei sillä väliä, sillä hekin tulevat kuntoon. Mutta kokonaisuutta katsoen olette kaikki profeettoja, ja
profeettoina teidän on seisottava pystyssä. Minne tahansa menettekin, puhukaa Sahaja Yogasta, kertokaa ihmisille: “Olemme
saaneet tällaisen asian, tämä on valo. Tiedämme kaiken.” Eihän teillä ole enää mitään epäilyksiä asiaa kohtaan? Mutta
hankaluus on siinä, että tunnette, että muut ihmiset eivät ymmärrä, he ovat tyhmiä, he ovat hölmöjä, tai he ovat egoistisia tai
aggressiivisia, tai he tekevät teille jotakin. Se on totta, mutta teidän on tiedettävä, että taistelemassa on muitakin, on tuhansia
kaikkialla maailmassa, jotka puhuvat samaa kieltä, jotka puhuvat samasta asiasta, ja kaikki tuntevat saman asian. Ette siis ole
yksin taistelemassa.

Heti kun tiedätte tämän, tulette hämmästymään, kuinka paljon voimaa alkaa virrata teihin. Mitä enemmän ajattelette sitä, tai
meditoitte omaa Itseänne, niin tiedätte, että te itse olette profeettoja. Silloin näette ne mittasuhteet, joihin – hyvin monet täällä
ovat saavuttaneet ne mittasuhteet, voin nähdä sen. Joka paikassa, jokaisella elämän alueella, missä tahansa kuljettekin, teidän
pitää puhua ja kertoa siitä ihmisille. On tiettyjä asioita, on olemassa tiettyjä sääntöjä ja ohjeita Sahaja Yogalle ja sahaja-joogeille.
Nämä ovat sitä varten, että näkisimme kuinka moni on vielä puolivalmis ja kuinka moni on täysin valmis. Olemme tehneet
muutamia sääntöjä ja ohjeita, koska todella valmiit hyväksyvät ne muitta mutkitta, he sisäistävät ne täysin. Kuten tiedämme,
meidän luoksemme tulee kaikenlaisia ihmisiä. Hyvät ihmiset omaksuvat Sahaja Yogan ongelmitta, sillä he ovat todella hyviä
ihmisiä. He saavuttavat voimansa, he tunnistavat voimansa, he alkavat käyttää voimiansa, he vain tulevat voimiksi. Sanomme,
että meillä on täydellinen sormuksen malli, ja meidän on vain istutettava siihen timantti.

Ja huomaatte, että timantti sopii hyvin paikalleen. Sitten he vain vakiintuvat. Mutta muutamat ihmiset vielä oivalluksen
jälkeenkin heilahtelevat sinne tänne. Ei sillä ole väliä, he tulevat kyllä kaikki kuntoon. Mutta huippuluokan ihmiset ovat tyyniä, ja
heitä on aika paljon. Voin kertoa, että tiedän monia guruja, jotka ovat oikeita guruja – en tarkoita näitä vääriä, unohtakaa ne,
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unohtakaa nämä huijarit – mutta näillä oikeillakaan guruilla ei ole yhtä ainutta sellaista, ei yhtä ainutta henkilöä. Esimerkiksi
Gagangar Maharaj kertoi Minulle sen suoraan. Kysyin: ”Miksi et anna heille oivallusta?” Hän sanoi: “Kuka minulle antoi
oivalluksen? Minun piti tehdä kovasti työtä sen eteen.” Ja kaikkea sellaista ... “Hyvä on,” sanoin, “Sinulla oli guru, joka antoi
sinulle oivalluksen, joten guruna sinunkin velvollisuutesi on antaa oivallus.” Ja hän vastasi: “Olen antanut oivalluksen yhdelle.
Työskentelin hänen kanssaan kaksikymmentäviisi vuotta.

Puhdistin hänen Agnyansa, puhdistin kaiken ja annoin oivalluksen.” “Ja mitä hän tekee nyt?” Hän sanoi: “Äiti, nyt näen häntä
silloin tällöin. Näkisittepä hänet, hän on kauhea ihminen, ja hän tekee nyt rahaa ja juoksee naisten perässä.” Oivalluksen jälkeen,
työskenneltyään kaksikymmentäviisi vuotta! Hän sanoi: “Minulla ei ole enää mitään tekemistä tämän miehen kanssa.” Tätä
miestä kutsuttiin nyt Anna Maharajaksi. Sanoin: “Hyvä on, katson mitä voin tehdä, jos hän tulee Bombayhin.” No, hän tuli
Bombayhin ja eräs joogineistani kutsui hänet kotiinsa. Hän oli aika varakas nainen, ja hän sanoi: “Äiti, Anna Maharaj on täällä, ja
kerroitte, että haluaisite tavata tämän miehen, ja nyt hän on täällä. Tuletteko tänne?” Menin sinne, ja mies tietysti koski jalkojani,
ja sellaista, mutta hän poltti tupakkaa Minun läsnäollessani, kuvitelkaa. Hän kosketti jalkojani ja istuutui. Hän alkoi aluksi puhua
pahaa gurustaan, hänestä, joka oli työskennellyt hänen kanssaan kaksikymmentäviisi vuotta, voitteko kuvitella? Te olette hyvin
kilttejä ihmisiä, te ette puhu pahaa Minusta. En ole työskennellyt kahtakymmentäviittä vuotta kanssanne, mutta hän puhui pahaa
gurustaan.

Ja hän sanoi: “Katsokaas minun guruni, miksi hänen pitäisi mennä Bombayhin? Mihin häntä tarvitaan?” Koska tämä mies teki
rahaa Bombayssa, hän ei halunnut gurunsa menevän sinne ja puhuvan häntä vastaan. “Miksi hänen pitäisi mennä Bombayhin? Ei
kai hänen pidä jättää paikkaansa? Hän voi ihan hyvin siellä vuoren huipulla. Miksi hänen tarvitsisi tulla alas sieltä?” ja kaikkea
tällaista hän puhui siellä. Sanoin: “Todellako? Hän on sinun gurusi, sinun ei pidä puhua pahaa hänestä.” Hän sanoi: “Mutta se on
totta. Eihän hänen tarvitse lähteä pois sieltä?” Ja hän vain jatkoi tupakoimistaan. Sanoin: “Nyt Minun täytyy lähteä.” Hänellä on
paljon naisia ympärillään hieromassa hänen jalkojaan.

Hän juo paljon maitoa, nautiskelee, tupakoi ja puhuu alentavaan sävyyn niinsanotuille opetuslapsilleen. Ihmisparat, he olivat
hyvin yksinkertaisia ihmisiä. Sanoin: “Minun on nyt mentävä. Muttan laitan hieman ‘kumkumia’ otsaasi.” Otin hieman kumkumia
ja laitoin sitä hänen otsaansa. Ja hänen Agnyansa oli polttavan kuuma, todella kuuma, ja sormeni hypähti näin! Sanoin: “No niin.
Nyt, kun olen lähdössä, voisitko sinä laittaa hieman kumkumia Minun otsaani.” Imaisin hänen sormensa sisään, eikä hän ei
pystynyt liikuttamaan sitä. Hän tärisi vain näin, … Ja hän sanoi: “Päästäkää irti, päästäkää irti, anteeksi, Äiti, anteeksi!” Sanoin:
“Kuulehan! Jos lupaat, että et enää puhu pahaa gurustasi, niin sitten päästän sinut?” Hän sanoi: “Hyvä on, hyvä on, hyvä on!
Olkaa hyvä, päästäkää minut!” Silloin päästin sormen irti.

Mutta sitten, sahaja-jooginille, joka oli paikalla, ja joka oli säästynyt niin monelta harmilta, koska tämä joogini oli selvännäkijä,
hänelle mies kertoi toisin, kertoi täyden valheen. Mies sanoi: “Annoin voimaa Äidille.” He nimittäin seurasivat tapahtumaa
sivusta. “Tärisin siksi, koska annnoin voimaa”, eli tärinä oli muka voiman antamista Minulle! Tämän naisen olisi pitänyt
ymmärtää, että kun ihminen tärisee, se tarkoittaa, että hänessä on jotain vialla. Ja sitten hän sanoi: “Nyt annan sinullekin
samanlaiset voimat kuin Äitikin sai.” Nämä olivat Sahaja Yogan aivan alkuaikoja, aivan alkutaivalta. “Nyt sinun pitää ottaa
‘YAgnya’. ’Hom’. Siitä hyvästä kaikkien pitää tuoda yksi ja yksi neljännes ‘tolaa’ kultaa” – se on noin 10 grammaa – “ja tuoda se
minulle.” Se oli lopun alkua. Kaikki rahat, kaikki omaisuus meni jotenkin tälle miehelle. Hänen siskonsa tuli luokseni, kun
matkustin kerran Delhistä Bombayhin, ja hän lankesi jalkojeni juureen ja alkoi itkeä.

Kysyin: “Mikä hätänä?” Hän sanoi: “Äiti, tämä mies on ryöstänyt meidät.” Kysyin: “Kuka?” “Anna Maharaj.” Kysyin: ”Miten? Tehän
näitte silloin, kuinka hän tärisi. Näitte millainen hän on.” Miten tämä mies saattoi huijata naista, jolle oli kertonut täyden valheen?
Jos nainen olisi nähnyt tämän miehen värähtelyt, kaikki olisi mennyt hyvin, mutta tämän sahaja-joogit unohtavat. He ovat
profeettoja, heillä on voimansa, mutta heidän voimansa on heidän Henkensä, heidän värähtelynsä, ja he unohtavat koko ajan
sen, että “Meillä on uusi tietoisuus, värähtelyjen tietoisuus. Meidän pitää arvioida kaikki värähtelyjen perusteella,” ja se on
kaikkien profeettojen ainoa vika. Jos kysymyksessä on epätotuus – Olen hyvin viaton, hyvin yksinkertainen, en todellakaan
ymmärrä monia asioita. En tiedä sellaisesta kieroilusta, että joku kulkee ympäriinsä ja kertoilee kaikenlaisia valheita, -how he
goes round and tells lies and this, mutta värähtelyistä tiedän tarkkaan miten asiat ovat. Voitte kertoa Minulle mitä tahansa
tarinoita: vaikka kuinka kierosti, vaikka kuinka älykkäästi, vaikka kuinka terävästi. Tiedän mihin pyritte, koska tiedän sen



värähtelyistä.

Mutta muuten olen hyvin yksinkertainen, en pysty ymmärtämään älyllisesti, mutta värähtelyjen kautta tiedän missä olette.
Samalla tavalla teidän pitää kehittää värähtelytietoisuuttanne, herkistää sitä ja yrittää ymmärtää asioita värähtelytietoisuden
kautta. Jos pystytte siihen, teistä tulee täydellisiä profeettoja. Teistä tulee täydellisiä profeettoja. Meidänkin joukossamme on
vielä ihmisiä, jotka eivät ole päässeet tälle tasolle. Sellaisiin ihmisiin ei pidä koskaan luottaa, ei koskaan, koska he ovat
puolivalmiita, he saattavat kääntyä negatiivisksi, he saattavat kääntyä positiivisiksi. Joten heihin ei pidä luottaa, ja heitä pitää
kohdella pienellä varauksella. Kun he tulevat kuntoon, silloin voitte ottaa heidät mukaan omaan joukkoonne. Esimerkiksi,
äskettäin eräs tyttö meni naimisiin hienon sahaja-joogin kanssa. Koska hän sanoi rakastavansa tätä tyttöä, ja kaikkea muuta
hölynpölyä, niin sanoin: “Hyvä on, ‘baba’, mene naimisiin hänen kanssaan.” Tiesin, että tämä ei ollut hyvä valinta, mutta mitä voi
sanoa?

Sitten tämä nainen yritti – oikeastaan hän matkusti kanssani ja yritti vielä tarrautua kovasti sydämeeni bhooteillansa. Kaksi
kertaa hän yritti. Nämä henget hänessä olivat niin ovelia, että kun hän palasi takaisin Australiaan, hän järjesti siellä sellaisen
esityksen, että hän tuntee itsensä niin turvattomaksi, ja että hänen miehensä ei välitä hänestä, ja kaikkea sellaista. Ja että koko
ashram – kuvitelkaa, koko ashram menetettäisiin. Tiesin, että jotain oli tapahtumassa, joten otin kaukopuhelun sinne. Sain heti
selville mistä oli kysymys. Sanoin heille: “Katsokaa hänen värähtelynsä!” He vastasivat: “Äiti, emme huomaa hänessä mitään
vikaa.” Eli, he eivät alkuunkaan nähneet hänen värähtelyjään. Kun on menettänyt värähtelynsä, ei tunne enää mitään. Kaikki olivat
niin hänen pauloissaan, että eivät tunteneet hänestä mitään. Voitteko kuvitella?

Sitten tein selkeän kysymyksen: “Voisitteko korvata Warrenin hänen vaimollaan?” Silloin he pelästyivät. On siis oltava hyvin
varuillaan tällaisten puolivalmiiden ihmisten kanssa. He yrittävät aina vetää teitä alaspäin. Puolivalmiit ihmiset yrittävät aina
vetää teidät alas, jos ette ole riittävän päättäväisiä vetämään heitä ylös. Koska he eivät tee niin, he eivät ole tietoisia siitä, vaan
ovat tällaisten ihmisten vallassa, ja kun he sitten tekevät jotain, nämä puolivalmiit yrittävät tehdä kaikenlaista jumalanvastaista.
Kerron toisen tapauksen, joka sattui Genevessä. Aluksi en puhu kenestäkään avoimesti muille. Niin pitkälle kuin mahdollista en
puhu avoimesti, koska se ei ole soveliasta. Annan ihmisille mahdollisuuden, he nousevat, ja kaikki tulee kuntoon. Voin hoitaa
asian näin.

Mutta kun kiusa alkaa vaikuttaa kollektiiviin, silloin asiasta on puhuttava avoimesti, sillä nämä ihmiset menevät yhden ihmisen
luo, sanovat jotain, toiselle sanovat jotain ja kolmannelle jotain. On siis oltava erityisen valppaana. Eikä kukaan ole tietoinen siitä
– sehän se erikoisinta onkin, ihmiset eivät tiedä, mitä ovat tekemässä. Kuten tämä geneveläinen nainen kulki kyselemässä
jokaiselta: “Mitä mieltä olet herra X:stä tai herra Y:stä?” Hyvä on, vastaat jotakin, ja jos sanot jotain negatiivista, nainen tarttuu
siihen. Toissapäivänä olin hyvin iloinen, kun Ray kertoi Minulle jotain hyvää Pamelasta. Hän sanoi: “Pamela on hyvin taiteellinen
nainen.” Kun alatte nähdä hyviä puolia muissa, se antaa Minulle mielihyvää, onnea ja iloa. Mutta kun alatte nähdä huonoja puolia
muissa, silloin en pidä siitä. Joskus tietysti kun … Minä testaan teitä myös tässä asiassa. Joskus sanon jotain tarkoituksella,
Sanon: “Nyt on Rayssä jotain vikaa”, saatan sanoa niin. Tiedän, onko se totta vai ei, mutta teen sen nähdäkseni, kuinka hyvin
osaatte arvioida ihmistä.

Jos sitten sanotte jotain kannustavaa jostakin hyvästä asiasta, jota hän tekee, silloin tiedän, että olette oikeassa. Pidän siitä,
arvostan teitä, ihailen teitä todella sen vuoksi. Mikä tahansa totuus onkin, teidän pitää kertoa se Minulle, koska tiedän totuuden,
mutta vain leikittelen vähän teidän kanssanne nähdäkseni, mitä ajattelette toisesta henkilöstä. Joten yrittäkää nähdä toisen
ihmisen hyvät puolet. Mutta yksi asia teidän pitää ymmärtää, että jos henkilö on riitaisa, yrittää hallita teitä – Birminghamissa
meillä on sellainen ongelma, jota en ole vielä paljastanut enkä siitä puhunut. Olen vielä pitänyt salaisuuden, mutta kerron
ihmisille, että Birminghamissa on ongelma, ja se ongelma on lähtöisin yhdestä henkilöstä, eikä hän ole vielä tietoinen siitä. Tulen
puhumaan tämän henkilön kanssa; kerron hänelle, että hänen pitää päästä eroon tästä ongelmasta. Mutta jos hän ei tee sitä,
silloin Minun on puhuttava siitä avoimesti, koska en halua menettää Birminghamin keskusta. Olisimme melkein menettää
Geneven keskuksen; olisimme varmasti menettäneet sen. Kaikki olivat toisiaan vastaan, ja vain yksi ihminen aiheutti nämä
suuret ongelmat. Vaikka olettekin täysin valmiita, ette vielä ole kovin kollektiivisesti tietoisia ja toisianne arvostavia, niin kuin
teidän pitäisi.



Te olette kaikki yhtä. Eikä vain arvostus, vaan se, että ette tule toimeen ilman toisianne. Hitaasti ja varmasti, jollainen
englantilainen luonne on, ja se on oikein hyvä luonteenlaatu, mutta voi olla myös liian hidas. Teidän pitää nousta hitaasti ja
varmasti omien kuorienne yläpuolelle ja nähdä toisten sahaja-joogien kauneus, ja nähdä heidän hyvät puolensa niin, että voitte
omaksua niitä itseenne. Joillakin ihmisillä on tiettyjä hyviä ominaisuuksia. Ja kun puhuin Pamelan kanssa Raystä, niin hän
yllättäen ylisti myös Raytä paljon, ja se teki Minut äärimmäisen iloiseksi, vaikka Minun onkin sanottava, että Brighton ei
näyttäytynyt kovin valoisana eilisessä tilaisuudessa; siellä oli muutamia ihmisiä, mutta ei sillä väliä. Se antaa hyvin paljon
energiaa, kun voi nähdä sahaja-joogien kunnioittavan toisiaan. Jos jollakin on ongelma, esimerkiksi vasemmanpuoleisilla
ihmisillä on aina ongelmia luennoillani; he nukahtavat kesken kaiken, luonnollisesti, he eivät voi sille mitään. Sillä ei ole yhtään
mitään merkitystä, Minä työskentelen heidän kanssaan vaikka he nukkuisivatkin. Mutta kun työskentelen heidän kanssaan,
Minunkin on nukuttava, jotta pääsen heidän sisälleen, ymmärrättekö?

Tämä on siis painolastina, mutta se ei haittaa, se asia tulee kuntoon. On olemassa erilaisia keinoja saada asia kuntoon. Minulle
sillä ei ole niin suurta merkitystä, mutta sillä on merkitystä, oletteko unessa tovereitanne kohtaan, toisia sahaja-joogeja kohtaan?
Oletteko valppaina heidän suhteensa? He ovat kuin teidän kätenne, silmänne, nenänne, kaikki. Olette kaikki yhtä. Ette voi tulla
toimeen ilman toisianne, koska olette ainoita ihmisiä, joilla on silmät nähdä. Olette ainoita, jotka ovat tietoisia. Eikä meitä ole
vähän. Ajattelemme, että meitä on vain muutamia.

Voi olla, että toisilla guruilla on tuhansia seuraajia, mutta he ovat hyödyttömiä – he menevät sisään ja tulevat samanlaisina
takaisin. Ja vielä lisäksi: he saattavat olla sarvipäitä paholaisia! Mutta he eivät ole tietoisia. Ja te taas olette. Toisaalta teidän
pitää vetää ylös ihmisiä, jotka eivät ole kovin tietoisia, ja toisaalta teidän pitää arvostaa ihmisiä, jotka ovat enemmän tietoisia.
Tämä pitää ymmärtää. ... hieman vähemmällä kuin se todellisuudessa on. Minun pitää kertoa teille, että teidän pitää kertoa siitä
hieman enemmän, jos haluatte saada ‘härän liikkeelle’, ymmärrättekö? Puhukaa vähän enemmän kuin mihin pystytte, koska mitä
tahansa sanottekin, ei ole liikaa, koska tämä on äärettömyys. Sitä ei myöskään saisi olla niin paljon, että ihmiset eivät kestä sitä.

Warrenilla oli tällainen kokemus, josta sanoin hänelle: “Kerro tästä vain sahaja-joogeille, ei kenellekään muulle, koska he eivät
ikinä uskoisi sitä.” Hänellä ei ollut bensaa autossaan, ja hänen piti mennä puhumaan Sahaja Yogasta, ja hän kiersi ympäriinsä.
Ja hän kiersi puhumassa kahdeksan päivää, ja kun he sitten palasivat, autossa ei ollut bensaa. Huoltoasemalla mies sanoi:
“Tankkihan on täynnä, miksi haluatte sinne lisää?” Miksi ei? Tällaista voi tapahtua, mutta muille ei kannata kertoa, koska he vain
sanovat: nämä ovat vain lastenkamarin satuja. Olette kuulleet kertomuksen leivästä ja kaloista. Koska se on Raamatussa, me
uskomme siihen. Miksi ei tänä päivänä? Olette nähneet monia tällaisia asioita tapahtuvan, niin monia asioita omana
elinaikananne. Mutta jos kaikista näistä asioista kertoo ihmisille, he eivät usko. Teidän viisautenne on uskomisessa siihen, että
olette Jumalan valtakunnassa, ja että Hän on Kaikkivaltias, ja että Hän antaa teille kaiken minkä haluatte ja toivotte.

Ihmiset eivät usko, tiedän sen. Mutta se on totta, mitä tahansa toivotte, voitte saada sen, mutta jos kerrotte ihmisille, he eivät
usko. Mutta Sahaja Yogassa teidän on tehtävä päätös, ei varauksella, vaan avoimuudella, täydellä luottamuksella.
Itseluottamuksen puute, joka tulee tämän luennon takia, ei ole hyvä. Vaan täydellä luottamuksella: “Kyllä, se on näin! Se on näin!
Asia on näin.” Kun alussa menin Intiaan, niin Raul Bai, eräs vanhempi intialainen nainen – he ovat ujoja vähän kaikessa. Siellä
hän nostikin kätensä ylös ilmaan. Ja hän huusi: “ Bolo Mataji Nirmala Devi!” Ja Modi katsoi naista, mutta hän ei nostanut käsiään
ylös. Hän arkaili. Mutta nainen huusi kolme kertaa ja tarttui sitten Modin käteen ja sanoi: ”Mikä sinua vaivaa, noin pitkää miestä?

Mitä varten Jumala on antanut sinulle pituutta? Että saisit kätesi korkealle.” Ja miesparan oli nostettava kätensä ylös. Tästä on
kysymys. Olkaa rohkeita, luottakaa itseenne täydellisesti, että olette oivaltaneita sieluja, että olette profeettoja. Asioista ei
kannata hermostua tai huolestua, sillä olette nyt profeettoja. Omaksuminen! Sanskriitiksi sanotaan ’viraj’. Se tarkoittaa, että
energia on täyttynyt – ‘viraj’: tarkoittaa, iloita sisällä olevasta energiasta. ‘Ra’ on energia; ‘Viraj’ tarkoittaa, että voitte iloita
valtaistuimenne energiasta, omaksukaa sen olemassaolo. Te olette nyt kuninkaita, käyttäytykää sen mukaisesti.

Se ei ole ylimielisyyttä millään tavalla. Henkilö, joka on kuningas, ei ole koskaan ylimielinen, jos hän on todellinen kuningas. Jos
he ovat kuninkaita lainahöyhenissä, silloin asia on toinen. Mutta jos he ovat oikeita kuninkaita, he eivät voi olla ylimielisiä.
Tällaisella erityislaatuisella kuninkaallisella käyttäytymisellä voitatte ihmiset puolellenne. Se ei ole mitään teatteria, te olette sitä!



Mutta päinvastoin, tässä te olettekin varauksellisia, minkä vuoksi? Teidän ei tarvitse pukeutua kuin kerjäläiset tai kuin keikarit,
vaan teidän pitää pukeutua niin, että olette kuninkaita, ette laita siihen liikaa huomiota. Tulette hämmästymään miten se toimii.
Olette suurenmoisimpia ihmisiä, jotka ovat eläneet Minun aikanani ja Minun kanssani, ja osaan myös puhua kieltänne.

Olen pitänyt enemmän puheita englanniksi kuin omalla kielelläni, omalla äidinkielelläni tai hindiksi. Voitteko kuvitella? Hyvin
monet intialaiset, jotka eivät itsenäistymisen jälkeen paljoa välittäneet englannin kielestä, yrittävät nyt opetella englantia, ja he
pelkäävät, että eräänä päivänä englanti saattaa syrjäyttää sanskritin, koska niin paljon Äiti puhuu englantia. Minun on pyydettävä
teiltä hyvin yksinkertaista asiaa: omaksukaa omat voimanne. Omaksukaa. Ette ole enää orjia. Olette nyt oivaltaneita sieluja.
Sellaisella persoonallisuudella te todellakin koristatte Sahaja Yogan kauneutta. Vasta sitten kun puu kukkii, sillä on merkitys, ja
kukkien pitää olla esillä! Ne eivät ole piilossa, vai oletteko koskaan nähneet minkään kukan piilottavan itseään?

Ne peittävät puiden koko rungon ja tuoksuvat, tietäen omat voimansa. Ja tuoksu tulvii kaikkialle. Kaikki tietävät kukkien
puhjenneen, kaikki mehiläiset lentelävät ympärillä. Sellaisia teidän pitää olla. Omaksukaa voimanne – sisällänne ja ulkopuolella,
molemmissa. Ei vain sisällä; ulkopuolella ja sisällä. Ihmiset tulevat hämmästymään itseluottamustanne, myötätuntoanne,
voimianne ja kaikkein suurinta: täydellistä ‘vidyaa’, täydellistä tietoa Sahaja Yogasta, täydellistä tietoa Kundalinista, täydellistä
tietoa Jumalallisuudesta, joka teillä on. Eikö niin? Gavin, miten vain haluat, voit aloittaa pujan. Gavin, tulehan … Voitte lukea
nimet. Ja Marcus.

Joogi: Ensinkö Ganesh Puja, Äiti?

Ganesha on saapunut! Tehän osaatte myös sanskritia … Molemmat opiskelevat sanskritia.

Joogi: Pitäisikö ne ihmiset, jotka eivät ole tehneet aikaisemmin pujaa Teille, kutsua tänne?

Hyvä on, mutta ei aivan uudet ihmiset. Ei aivan uudet, mutta he … Jos he haluavat tehdä, niin se sopii. Mutta ongelma on siinä,
että he ovat aivan uusia ihmisiä. Mutta Ranskassa se toimi …

Joogi: Jotkut ovat tulleet kauempaa, eivätkä ole olleet pujassa.

Mistä kauempaa?

Joogi: Täällä on eräs herra Devonista, Äiti.

Ihanko totta? Hyvä, sehän on mukavaa. Katsokaas, Ranskassakin kaikki toimi todella hienosti. Meillä oli puja seuraavana
päivänä, ja kutsuimme sinne niitä ihmisiä, jotka saivat oivalluksen. Ja heille se toimi todella hyvin, he olivat hyvin herkkiä, koska
olivat etsijöitä. He ymmärsivät tarkoituksen, ja nämä algerialaisetkin … nämä muslimit, kuinka hienoja he olivat – aivan
huippuluokkaa. Huippuluokan ihmisiä, tiedättekö. Mikä hänen nimensä oli, tämän lakimiehen? Aychala. Hän on suurenmoinen
mies, eikö olekin? Hänen vaimonsakin … Ja hän sanoi: Tämä Ylösnousemuksen Aika; mitä siitä pitää vielä kysyä?” Hän on
lakimies, ja hänen vaimonsakin oli? Hän toi mukanaan neljätoista ihmistä lentokoneella. Kyllä vain. Hyvä. Jos uusille ihmisille ei
muodostu mitään esteitä, he voivat tulla pesemään jalkojani. Se on aina avuksi. Mutta jos teillä on esteitä, älkää tulko. Älkää
silloin tulko. Nähkääs, tämä ei auta Minua, se auttaa teitä.

Jotkut ihmiset ajattelevat, että kun he pesevät jalkani, säästyn yhdeltä peseytymiseltä, tai jotain sellaista! Se on etuoikeus, ja jos
haluatte tehdä sen, teidän pitää tehdä se – se on teille hyväksi, te vakiinnutte välittömästi oivallukseenne. Joten uudet ihmiset
voivat tulla. Ja ensiksi teidän pitää pestä Minun jalkani. Hän kuulkaa ymmärtää niin paljon! Minun lapsenlapseni ovat – he
ymmärtävät hyvin protokollaa. Hän otti pois Minun sukkani ja laittoi ne päänsä päälle! He ymmärtävät niin paljon, … Nick kertoi
Minulle, että meidän pitää oppia paljon protokollaa lapsilta. Hän sanoi ottaneensa sen esiin Minua varten tänään, puja-iltaa
varten, ja ajattelin jättää sen käyttöönne. Uudet ihmiset, olkaa hyvä ja tulkaa tänne.

He saavat tehdä pujan. Heillä on etuoikeus, ei hänellä, joka ... Kuka olikaan tullut Devonista? Hienoa! Tulkaa, tulkaa. Hyvä. Ne



ihmiset, jotka ovat Brightonista, voivat tulla pesemään jalkani, koska se on paras tapa vakiinnuttaa teidät oivallukseenne.
Tuleeko hän ensimmäiseksi? He ymmärtävät etuoikeuden. Oikein hyvä. Paul, voisit tulla pesemään jalkani, olisi hyvä, jos tulisit
pesemään.

Hyvä. Noin on hyvä. Olisi hyvä sanoa mantra. Muuten, kenelle annoinkaan sen esineen, jonka olin tuonut teille? Jalkojen pesua
varten? Kenelle lahjoitin sen? Annoinko sen teille? Se iso esine. Ei, vaan äskettäin. Kysykää Marcukselta.

Marcus, meillä oli sellainen iso hopeinen esine? Tällainen iso esine? Ei, ei se tuo ollut. Se oli Englannista. Se taisi olla Laneen. Se
on varmaan siellä.

Joogi: Annoitte minulle yhden asunnossanne, Äiti, annettavaksi Nightingale Laneen.

Annoinko? Missä se on? Teidän pitää tuoda se tänne. Nähkääs, se on erittäin hyvä. On erikoista, että Minulla oli se mukanani, se
oli Englannista, ja toin sen takaisin teille. Valmistettu Englannissa, voitteko kuvitella? Sheffieldissä! Toin sen teille takaisin, että
voitte käyttää sitä. Tuokaa se ensi kerralla, koska ruostumaton teräs ei ole niin hyvä kuin se. No niin, sinäkö luet mantrat?
Aloitetaan Shri Ganeshan mantralla. Onko sinulla se? … Miten ajattelitte tehdä pujan jaloilleni?

Laittakaa gheetä jaloilleni tällä. Tätä kookosta voisi jättää vähän käytettäväksi jälkeen päin. Hyvä on. Satakahdeksan nimeä.
Hänellä on käännöskin, se on oikein hyvä. Hän saa lukea myös käännöksen, koska se on uusia ihmisiä varten. Tämä on Shri
Ganesha, joka inkarnoitui Jeesuksena Kristuksena, ja tämä teksti kirjoitettiin neljätoistatuhatta vuotta sitten. Se on nyt
käännettynä, joten voitte nähdä, kuinka Hänen tulemisensa oli jo silloin tekstissä, ja kuinka tässä kirjoitetut asiat näyttävät koko
kuvan Kristuksesta – jollainen Hän on, mutta jota ihmiset eivät tiedä. Ihmiset puhuvat: Kristus, Kristus, Kristus – mikä Kristus
on? No niin, katsotaan.

Gavin, voisitko nousta ylös ja lukea sen? Ei se mitään, mennään vain eteenpäin. Kuka voisi … voisitko pyytää jotakin lukemaan,
koska meidän pitäisi päästä … Jeremy? Lue se, kuuluvalla äänellä. Kaikki lapset saavat pestä jalkani. Lapset saavat tulla
pesemään ensin. Noin on hyvä. Shona! Päästäkää Olympia tänne. Olympia, tule tänne.

Tule, tule. Keitä muita on? Teidän pitää pestä Minun jalkani. Eikö niin? Kaikkien pitää pestä Minun jalkani. Tulehan. Istuhan
siihen. Kaikki saavat pestä jalkani. Eikö niin? No niin.

Tulkaahan. Tuokaa vettä. Amit, istu alas. Ottakaa kengät pois jalasta. Kengät pitää ottaa pois … Istu alas, istu ... Istu alas. Istu
tähän, noin juuri. Ole hyvä, istu. Istuhan alas nyt! Istu! Istu.

Nyt voit kaataa vettä. Kaada vettä, kaada vain … Kaikki tulevat pesemään. Aha! Kuka nyt pesee? Ooh, hyvä, nyt riittää. Antakaa
hänen pestä toisella kädellä. Missä on – Katie? Kutsukaa hänet tänne. Oikealla kädellä, oikealla. Peskää oikealla kädellä.

Älähän itke. Älä itke, älä. Missä Katie on? Kutsukaa Katie tänne. Nyt peskää, peskää. Tulkaa, tulkaa. Kyllä hän osaa. Kyllä hän
osaa. Hän on jo iso tyttö. Hän osaa kyllä … Katsos, nyt on hyvä, nyt tuntuu viileä tuulahdus.

Hyvä, hyvä. Tulehan Katie, tule. Katsopas, Katiekin on tullut. Katie on tullu. Tulehan Katie. Tulehan, Katie, nyt on sinun vuorosi.
Katso, kaikki pesevät. Kaikki lapset saavat pestä. Hyvä. Katsokaas, tässä on asian ydin, että kun saatte oivalluksen, henki on
heränneenä – se on yhtä kuin Kristus – ja sitä te kuuntelette.

’Hänen olemassaolonsa sinussa’: sen avulla te kuuntelette. Eli hengen avulla, tämä on asian ydin. Tätä Hän tarkoitti sanoessaan:
Lohduttaja on tuleva ja Hän … ja Hän lohduttaa teitä niin, että olette ikuisesti Isäni luona – tai että tulette ikuisesti muistamaan
Isäni. Se on henki, jonka muistatte. Se on henki, näettekö? Kuvitelkaa, hän on täällä! Et ole koskaan ennen pessyt … Grace,
hankaa kädet vedessä. Hankaa. Juuri niin. Hankaa vain, vedessä.

Hankaa kovaa. Sinun pitää hangata sormillasi. Katsos, Minun Jalkani ovat aivan kunnossa. Niille ei käy mitenkään. Hankaa niin



lujaa kuin pystyt.

Joogi: Jumalatteren nimet Shri Lalitan muodossa.

Kuuluvasti, voit nousta seisomaan. Voisitko? Hyvä idea, koska … Voitko antaa mikrofonin hänelle? Hyvä on, voit seistä sitten …
Käännös, muuten nämä ihmiset eivät ymmärrä. Voisitko istua, niin olisi parempi. Voimme … värähtelyjä Äiti Maasta. Oikein
kuuluvasti. Voitko sanoa ‘sakshat’, niin olisi parempi … Ei niin paljon. ‘Mataji Nirmala Devi’ olisi parempi ... Sano se alkuun. Kun
olet sanonut sen kerran, se riittää. Nyt voit olla varma siitä, eikö niin? Jumala siunatkoon sinua. Hän on nyt täysin varma siitä.
Nyt on parempi.

Nämä ovat kaikki salaisuuksia, … mutta te ette näe niitä … Kaikkia kamaluuksia te olettekin valinneet luettavaksi! Ra, Ra-dha:
tarkoittaa, ‘Ra’ on energia, ... joka läpäisee. Radha tarkoittaa … Ra on Radhan energia. Taas lisää kamaluuksia! Alussa sanotaan
kaikki kauheudet, jotta teidät saataisiin aloillenne. Aivan niin. Hyvä, nyt voit jatkaa. Nyt ollaan sokeriruo-ossa! Hän on kausaalit
elementit. Kausaalit elementit, ymmärrättekö?

Syy-yhteys. Kuten tuoksulla on syy-yhteys Äiti Maahan. Tuoksu on lähtöisin Äiti Maasta. Auran kautta tapahtuva värähtelyjen
säteily pitää kaikki muut aurat itsessään, koko Äiti Maan. Se tarkoittaa … Hän on täyden kuun myskin tuoksu. Hän on täyden
kuun myskin tuoksu. Ihmiset ovat yrittäneet kuvailla asioita kaikenlaisilla runollisilla ajatuksilla. Siinä on ero: kauneus ja
suotuisuus. Katsokaas, suotuisuus on kasvot, se antaa ‘shubhaa’ – shubha tarkoittaa ‘hyvää onnea tuova’. Kasvot, jotka näette,
tuo teille hyvää onnea.

Tätä kutsutaan suotuisuudeksi. Nykyajan ihmiset eivät tietenkään usko tällaisiin kasvoihin, että tällaisia kasvoja olisi olemassa.
Mutta voi olla olemassa kasvot, jos sellaiset näkee, niin ne tuovat hyvää onnea. Suotuisuutta.

Joogi: Ylistys Hänelle, jonka nenässä olevat timantit ylittävät loistossaan tähdetkin. Siksi en pidäkään mitään siellä! Se tarkoittaa
iloa kauneudesta. Sahaja-joogit iloitsevat niiden kukkien kauneudesta, joita Hänellä on koristeenaan. Se johtuu värähtelyistä.
Yksinkertaisesti, mitä tahansa Jumalatar koskee, se saa värähtelyjä, ja jos katsoo tällaista kukkaa, tulee onnellisemmaksi, koska
siinä on värähtelyjä.

Vain värähtelyt voivat saada aikaan tällaista. Lootuskukka – rakkauden lootus. … Joka tulee esiin ‘kapolista’. Se on kuvaus.
Kapol on tämä tässä, tätä paikkaa siinä kuvataan. ‘Padmaraag’ on lootuksen tuoksu. ‘Raag’ tarkoittaa lootuksen energiaa, joka
tulee esiin Hänen otsastaan. Ei, vaan tästä, ’kapalasta’, ja tämä on ’kapol’. Kapol on – Anteeksi: tamä on ‘kapal’ ja tämä ‘kapol’,
posket. Energia, joka virtaa poskista on ‘raag’ -energiaa, ja oikeastaan ‘raag’ tarkoittaa rakkautta, myötätuntoa, jota lootus antaa.

Joka on kuin uudet lehdet. ‘Vidru’ tarkoittaa ‘uusia lehtiä’. Kuin uudet lehdet. Miten se on käännetty? Se on aika suuri asia, mutta
se on hyvin runollisesti ilmaistu, se saa aika lailla hämilleen. Melko lailla hämilleen! Sininen. Kuin siniset lehdet. Uusien lehtien
värihän on – vaalean punertavat, eikö niin? Hänen huulensa ovat siis sen väriset, ja ne saattavat varjoon jopa vastapuhjenneet
lehdet, vaaleanpunaiset.

Kyllä, mutta ne kontrolloivat Nirmala Vidyaa; Shuddha Vidyaa – puhdasta tietoa. Hampaat ovat ilmentymä – ne ilmentävät
puhdasta tietoa. Ne ovat kaiken Vidyan kukinto. Kamferia pitää käyttää. Ja ‘beeteliä’ pitää syödä, – mutta Minä en syö sitä.
‘Sanlap’ tarkoittaa suotuisuutta. ’Alap’ on tiedotus, raportti. Raportti. Eli … Katsokaas, suoraan sanoen, tämä on aika noloa. On
parempi, että sinä luet sen. ... Ei, kyllä siinä lukee niin: kuin ‘veenan’ sointi, jumalainen ‘veenan’ sointi.

Saraswati. Teidän pitää nähdä kaikki nämä asiat hienojakoisessa muodossa. Te ette näe kaikkia näitä olomuotoja.
Hienojakoisessa muodossa timantit ovat esineitä, jotka säteilevät – ne säteilevät. Kun sanotaan: timantit Hänen kaulallaan, sillä
ei tarkoiteta ulkoista korujen kantamista, vaan se tarkoittaa rakkauden säteilyä. Niinpä kaulakoru on tarpeellinen. Mutta nyt te
olette timantteja Minun kaulakorussani, joten miksi pitäisin enää timantteja ylläni? Juuri niin, kosminen muoto. Kun Hänellä ei
ollut omia timantteja, ja kun Hänellä oli sellainen koru, niin Hän piti kaulassaan timantteja. Mutta kun nyt on eläviä timantteja, niin
koruja ei enää tarvita? Timantteja käytettiin säteilemään Hänen voimaansa. Nyt ei enää tarvita sellaisia; te tulette säteilemään



näitä voimia.

Joogi: Me olemme Shri Matajin koruja, se meidän tulisi ymmärtää, ja meidän pitäisi yrittää pitää itsemme puhtaina, jotta
säteilisimme mahdollisimman ...

Joogi: Olemme itsepuhdistuvia jalokiviä.

Aivan oikein. Kaikki on sisäänrakennettuna! On ehkä parempi, että emme käännä tätä. Tässä kerrotaan enemmän Äidin rinnasta.
Koska lapset ovat huolissaan rinnasta, ja se on kuvattuna tässä, joten parempi jättää se. Ei, ei, parempi jättää kääntämättä.
Katsokaas, tämä on kirjoitettu sellaisille ihmisille kuin Markandeya, ja he kuvasivat Äitiä kaikilla mahdollisilla tavoilla.

En tiedä, miten he näkivät Äidin tällä tavalla, koska he olivat lapsia. He olivat lapsia. Lapset tuntevat Äitinsä aivan läpikotaisin,
joten koko syntymä on kuvattuna. Siinä on kolme ulottuvuutta. Äidissä on … kolme puolta. Siksi sitä kutsutaan … Hyvin
nolostuttavaa! Kamesha on kaikkien halujen Jumala. ‘Kama’ tarkoittaa halua. Siksi Hän sijaitsee Sydämessä. Liian kaarevat
jalkaterät.

En voi pitää nykyaikaisia kenkiä! ... Jaloistani otettiin valokuva – olit silloin siellä – ja yhdessä valokuvassa näkyi liekkejä tulevan
ulos Jaloistani … Kaikki nämä asiat sanotaan siksi, koska sanomalla ne, te innostutatte näitä voimia – ne tulevat iloisiksi, ne
innostuvat. Eikä siinä ole mitään erikoista Minulle, koska ne ovat Minun voimiani, siinnä ei ole mitään erikoista. Ne ovat vain
siellä. Mutta teidän on tiedettävä, että miksi saatte oivalluksen niin nopeasti, sen täytyy johtua siitä, että Minussa on jotain
erityistä. Miksi olette saaneet oivalluksen niin nopeasti? Näytän samanlaiselta kuin te, käyttäydyn kuin te, kaikki on samanlaista.
Mutta siinä on jotain hyvin hienojakoista, joka on hyvin dynaamista, ja teidän pitää ymmärtää Äidin kosminen luonne. Tässä on
selitys sille, miten te kaikki saatte oivalluksen, miten voitte antaa oivalluksia muille. Siksi kaikki nämä kuvaukset ovat tulleet
profeetoilta, jotka olivat hyvin korkealaatuisia ihmisiä.

He olivat hyvin hienojakoisia, mutta mitä hienojakoisimmiksi tulette, sitä enemmän ymmärrätte voimiani ja myös omia
voimianne. Se on kahdentasoista ymmärrystä; kuin mitä enemmän avaatte silmiänne, sitä enemmän näette auringon valoa. Se
toimii samalla tavalla. Mutta Minussa täytyy olla jotakin, että te saatte oivalluksen, ja se jokin on tämä kuvaus.

Joogi: Sanotaan, että Jumalatar on niin suurenmoinen, että jopa Shri Ganeshakin katsoo vain Hänen Jalkojaan. Ganesha ei
koskaan nosta katsettaan nähdäkseen Hänen kasvonsa. Mutta sahaja-joogit voivat katsoa. Se ei koske heitä. Heidät on
tarkoitettu suurempaan kuin mikään muu jumalolento, ja heitä myös kohdellaan sen mukaisesti. Lapsillekin jumaluudet ovat
erittäin kilttejä. He tietävät, että lapset ovat täällä näyttämöllä, ja heistä on pidettävä huolta ja he ovat siksi Minun suosiossani.

Joogi: Eräässä toisessa kuvauksessa sanotaan, että Jumalattaren varpaankynsiä ei tarvitse leikata, koska ne leikkautuvat niistä
jalokivistä, jotka ovat jumaluuksien kruunuissa, kun he kumartuvat Hänen jalkojensa edessä. Se on totta, leikkaan niitä harvoin.
Mutta joskus ajattelen, että Minun täytyy leikata, sillä kun te kumarrutte Jalkojeni eteen – te ette ole Brahma, Vishnu tai Mahesha
– te ette saa vahingoittaa itseänne. Kun teillä ei ole kruunujakaan! Katsokaas, se tuli juuri oikeaan aikaan! Naimisissa olevia
naisia Brightonista.

Joogi: Tervehdys Hänelle, jonka Herra on Hänen voimansa sisällä.

Hm. Voitteko kuvitella.

Joogi: Tämän merkitys on se, Absoluuttia voi lähestyä vain Matajin kautta.

Se on Hänen voimansa. Katsokaas, se, että Shivan, Sadashivan kontrollointikin olisi Äidin käsissä, se ei ole totta, ei niin laajasti.

Joogi: Mutta Te olette Hänen voimansa ilmentymismuoto.



Se on totta; mutta Minun rakkauteni, myötätuntoni on aika suuri, paljon enemmän. En ole raivoisa. Mutta jos te ihmiset
käyttäydytte liian huonosti, silloin Hän raivostuu. En ehkä pysty estämään sitä. Silloin Minun on todistettava Jumalan raivoa. Hän
on myötätunto, rakkaus, viattomuus – Hän on tätä kaikkea, mutta Hän on myös raivoisa.

Joten olkaa varovaisia siinä, mitä haluatte tehdä.  
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Kuka kääntää puheeni?

Mikset käytä yhtä näistä, Gregoire?

(Joogi: Äiti, tämän mikrofonin kautta ääni kuuluu yleisölle – he eivät voi kuulla Teitä. Tämä on nauhoitusta varten.)

Miten he sitten kuulevat? … Kyllä. Entä miten käännät?

(Joogi: Ranskaksi.)

Kuuluvasti sitten. Etkö voisi seisoa tuolla – voisit seisoa tuolla. Kyllä, tuolla. Ja voit puhua kuuluvalla äänellä, niin on parempi.
Varo näitä

….

Jumala siunatkoon sinua. Hei – kyllä, kyllä! Kiitos, kiitos. Aradhana on täällä. Mene katsomaan heitä. Tuolla, tuolla! Nyt on mitä
suotuisin aika, jota kutsutaan Krita Yugaksi, ja olemme kokoontuneet tänne, jotta ymmärtäisimme ne tavat ja menetelmät, joilla
vakiinnuttaa mestarin periaate itsessämme. Krita Yuga.

‘Krita Yuga’ tarkoittaa aikaa, jolloin teidän on tehtävä jotakin – ‘krita: kun se oli tehty’. Te olette tekemisen kanava, teette Jumalan
työtä. Olette Kaikkivaltiaan Jumalan ja Hänen Voimansa kanavia. Toisaalta teidän pitää kantaa itsessänne arvokkuutta, kunniaa
ja oletusta siitä, että olette guruja. Toisaalta teidän on oltava täysin antautuneita Kaikkivaltiaalle Jumalallenne. Kaikki
arvokkuutenne ja arvovaltanne tulee Häneltä. Ja kolmas asia on se, että Hän on luonut tämän maailmankaikkeuden ja teidät
leikkisällä mielellä, ja teidän pitää nähdä Hänen leikkinsä. Tällaisen leikkisyyden pitäisi todellakin kuplia teidän kauttanne. Tähän
asti ajatus gurusta on ollut sellainen, että hän ei koskaan naura tai hymyile, ja on aina huonolla tuulella. Tämä sopi sellaisille
guruille, joiden ei tarvinnut olla missään yhteydessä muihin ihmisiin, vaan roikuttivat itseään narun päässä jossain Himalajalla.

Mutta täällä me olemme ja kohtaamme koko universumin, jonka on saatava vastaanottaa rakkautenne kuplivaa virtaa. Mutta se
ei tarkoita sitä, että voisitte ottaa asiat kevyesti, koska niin ette voi tehdä. Jumalainen näytelmä ei ole kevytmielistä, se on iloista,
ja sillä ilolla ei ole vastakohtaa. Jotta pääsemme Guru-periaatteenne vakiinnuttamiseen, meidän pitää ensin tietää, miten se
tuhoutuu. Kuten tiedetään, kaikki, mistä ei huolehdita tai pidetä kunnossa, tuhoutuu. Jos emme pidä huolta, vaikkapa näistä
kauniista kasveista, ne menevät pilalle. Myös materia, josta ei huolehdita, menee pilalle. Aivan ensiksi meidän pitää tietää, että
meidän pitää olla tarkkaavaisia ja valppaita siinä, että jollemme pidä huolta itsestämme, me tuhoudumme. Huolenpito ei ole arvo
sinänsä, vaan sitä tehdään oman Guru-periaatteen tuhoutumisen estämiseksi. Jos olemme leväperäisiä tai laiskoja sen suhteen,
olemme itse vastuussa Guru-periaatteemme tuhoutumisesta.

Meidän huomiomme pitää siis suunnata tämän Guru-periaatteen kunnossapitämiseen. Gurut pystyvät pitämään kunnossa
itsensä lisäksi myös muita ihmisiä. Kun gurut aikoinaan yrittivät vakiinnuttaa tätä kunnossapitämisen periaatetta, he asettivat
hyvin kovia sääntöjä ja määräyksiä. Jos luette Raamatusta Leeviläisten kirjaa, löydätte kuvailtuna kaikki shariat, joita nyt
noudatetaan Riadissa, tai arabimaissa. Tämän periatteen kunnossapitämisestä oli määrätty niin kovin sanoin, kuin “Joka ei tätä
noudata, hänet pitää tappaa kuoliaaksi. Joka tekee mitään tällaista väärää, hänet pitää tappaa kivittämällä.” Aivan alussa oli
tällaista, joten siinä evoluution vaiheessa olevat ihmiset tarvitsivat tällaisen pelotteen. Sitä ei oltu mitenkään tarkoitettu
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loukkaamaan, vahingoittamaan, tai riistämään vapautta ihmisiltä. Se oli tarkoitettu antamaan ihmisille ymmärrys heidän
sisällään olevan Guru-periaatteen suuresta tärkeydestä. Niinä aikoina käytettiin pelottelukeinoja, ja ne olivat kauheita, vaarallisia
aikoja. Ja niinä aikoina ihmiset myös tottelivat.

Sitten tuli toinen evoluution aika, ja alkoi vaihe, jolloin ihmiset ajattelivat, että heidän pitää tulla kurinalaisimmiksi, ja alkoivat
pitää huolta itsestään tiukalla kurilla. Se kohdistui itseen. Sitä ei kohdistettu muihin, vaan omaa itseään kohtaan. Voidaan sanoa,
että ensimmäisessä vaiheessa Esiaikainen Guru sanoi, että jollette tee näin, niin teidät tapetaan. Toisessa vaiheessa oppilaat
hyväksyivät tämän, ja alkoivat sanoa itselleen, että jos emme tee näin, me tapamme itsemme. Itsekuri alkoi viisaudesta, ei
uhmakkuudesta. Mutta sitten siitä tuli myös fanaattisuutta, joten se johti yhteen äärimmäisyyteen. Se alkoi kunnosapidon
ajatuksesta. Se alkoi kunnosapidon ajatuksesta. Mutta kunnossapitäminen tuli mahdottomaksi, tai ehkä he ajattelivat, että eivät
pysty pitämään itseään kunnossa, ja olivat hämmentyneitä, ja säännöistä ja määräyksistä tuli heille tärkeämpiä, kuin itse
kunnossapitäminen.

Ja näin he sitten tuhosivat itsensä. ‘Guru Tattwan’ viisaus tai ydin on tasapaino. Jos pidätte huolta kasvista, mutta ette anna sille
vettä, se kuolee. Jos annatte sille liikaa vettä, se kuolee. Viisaus piilee ymmärryksessä, kuinka paljon kasville pitää antaa vettä,
että se kasvaa parhaiten. Tämä viisaus pitää saavuttaa värähtelytietoisuuden kautta. Olette kaikkein onnekkaimmassa
tilanteessa, sillä olette oivaltaneita sieluja ennen kuin Guru Tattwanne on täysin vakiintunut. Teillä on kaikki ne voimat, joita
mikään guru voi saavuttaa, vaikka Guru Tattwanne ei olekaan vielä vakiintunut. Erityisesti olette täysin Äitinne rakkauden
peittelemiä. Mutta Äitinne rakkaus ei aio sallia teidän tuhoavan Guru-periaatettanne.

Kuten kerroin, Guru-periaate on hyvin herkkä, ja se tuhoutuu, jos ette itse yritä pitää siitä huolta. Tuhoutuminen alkaa jo aivan
oman olemuksemme lähteestä. Tarkoitan sitä, että olemme luotuja viidestä elementistä, ja näillä viidellä elementillä on
taipumus heikentyä koko ajan. Jos jostakin näistä elementeistä ei pidetä huolta, ne tuhoutuvat. Tämä ominaisuus on
sisäänrakennettuna elementteihin, tai aineeseen, niinkin voidaan sanoa. On siis tärkeää pitää huolta niistä. Joillakin ihmisillä on
sellainen ajatus, että kun kerran tulee guruksi, ei tarvitse enää pitää huolta mistään, se tapahtuu itsestään. Näin ei ole. On totta,
että henki varmasti lisää näiden elementtien kauneutta ja terveyttä, mutta ihmisten tasolla on aina olemassa vahvempi voima,
joka pyrkii tuhoamaan sen. Ennen kuin olemme tulleet täysin hengiksi, on aina olemassa mahdollisuus, että tapahtuu
tuhoutumista. Voidaan kysyä, miksi tasapainoa tarvitaan?

Tämä on tärkeä kysymys, johon meidän pitää pystyä vastaamaan kaikille, jotka sitä kysyvät. Ilman tasapainoa ei voi nousta
ylöspäin. Jos ei voi nousta ylös, mitä hyötyä oli tulla ihmisiksi? Esimerkiksi, kaikki on Jumalaa, mutta kukaan ei ole siitä tietoinen.
Ihmisen tasolla tullaan tietoisiksi: tarkoittaa, että kaikki on olemassa, mutta se ei ole tietoinen siitä. Otetaan vaikka kivi, sekin on
Jumalaa, mutta se ei ole vielä tietoinen. Sanotaan vaikka, että jos tämä alue on täysin pimeä ja olemme sokeita. Emme voi
nähdä mitään, emme voi tuntea tai kokea mitään, kun tilanne on sellainen. Oikeastaan ihminen ajattelee, että pimeys on totuus,
että tietämättömyys on totuus. Mutta kun aurinko nousee, tulee valoa, ja silmänne avautuvat, alatte nähdä kaiken.

Alatte tulla tietoisiksi. Ihmisinä olette kaikkein korkeimmalla tietoisuuden tasolla. Nyt tämän tietoisuuden pitää tulla hengen
tietoisuudeksi. Tämä on tapahtunut teille – olette tunteneet hengen. Mutta tasapainoa ei olla vielä saavutettu. Teidän Äitinne on
vetänyt teidät ylös ja tehnyt teistä sellaisia, mutta sisällä on vieläkin epätasapaino. Jos joudutte hieman vasemmalle, saatatte
tuhoutua, jos joudutte oikealle, tuhoudutte. Teidän pitää siis kokeilla molempia tapoja, menetelmiä, joista kerron teille. Ensiksi
teidän pitää olla kurinalaisia itsellenne. Erottakaa itsenne itsestänne.

Erottakaa itsenne hengeksi, ja katsokaa egoanne ja superegoanne. Nyt alatte tarkkailla, egoa ja superegoa. Älkää pitäkö sitä yllä
– ne ovat ne tuhoavat voimat. Kun nyt näette näytelmän näiden tuhoavien voimien todistajina, niin tiedätte myös, miten voitte
pitää paremmin huolta itsestänne. Itsen erottaminen on helpompaa, kun noudattaa itsekuria. Pahin asia, jonka elementit ovat
tehneet teille on se, että olette muodostaneet itsellenne tapoja, kaikenlaisia riippuvuuksia. Jotkut ihmiset pitävät kylpemisestä,
jotkut eivät pidä kylpemisestä. Jotkut ihmiset haluavat nousta ylös aikaisin aamulla, neljän aikaan, ja laulella ja herättää kaikki
muut, ja jotkut haluavat nukkua aina kymmeneen saakka. Jotkut pitävät hyvin vaaleansävyisistä vaatteista, jotkut pitävät hyvin
räikeistä vaatteista. Jos on englantilainen, silloin haluaa kaikkea englantilaistyylistä – kamalaa mautonta ruokaa!



Jos on ranskalainen, haluaa ihan pikkuisen viiniä. Jos on italialainen, silloin haluaa liian paljon hiilihydraatteja. Jos on
espanjalainen, solloin haluaa liikaa rasvoja. Jos on intialainen, silloin haluaa liikaa mausteita. Tällaisen tavan muuttamiseksi,
pitää ennen kaikkea luopua kaikista äärimmäisyyksistä, joista pitää. Jos sanotte: “Pidän miedosta ruuasta”, silloin teidän pitää
sanoa: “Minun pitää syödä paljon chiliä.” Jos sanotte: “Pidän vaaleista väreistä,” silloin pitää pukeutua räikeisiin väreihin.
Menkää yhdestä äärimmäisyydestä toiseen, ainakin aluksi. Mutta olen nähnyt ihmisiä, jotka jättävät yhden äärimmäisyyden, ja
jäävätkin sitten kiinni toiseen. Meidän pitää siis olla keskellä, ei äärimmäisyyksissä. Ihminen, joka on ‘avadhuta’, suuri mestari, ei
jää koskaan roikkumaan mihinkään riippuvuuksiin.

Häntä eivät johda sellaiset ajatukset, kuten ‘minä pidän tästä’. Hän näkee kauneutta runsaassa vehreydessä, hän näkee
kauneutta puissa, joissa ei ole yhtään lehteä. Lännessä on alkanut hyvin kummallinen kurinalaisuuden muoti. Jos kampaa
tukkansa, se ei ole hyvä. Jos ei haise, se ei ole hyvä. Jos et näytä sialta, se ei ole hyvä. Kaikenlaiset kummalliset ajatukset ovat
hiipineet mieliin, koska ihmiset menevät toiseen äärimmäisyyteen. Meidän pitää ottaa oppia luonnosta. Luonto pukeutuu
kauniiksi, kun se tervehtii kevättä, ja kun on talvi, niin silloin se riisuuntuu kokonaan, koska lehtien pitää mennä Äiti Maahan, ja
auringon säteiden pitää päästä Äiti Maahan. Se ei ole kiintynyt mihinkään.

Yllättävää, mutta se on paljon primitiivisempi kuin me, kun taas meillä, jotka olemme henkisiä, ei pitäisi olla kiintymyksiä. Tämä
on myös mentaalinen ajatus, mikä on kaikkein pahin kiintymys. Se on kummallinen kiintymys, joka saa Minut nauramaan, se on
kaikkein suurin vitsi, jonka tiedän, että ihmiset kiintyvät mentaaleihin ajatusmalleihin. Se on sama kuin uskoisi, että mitä tahansa
mentaalisti ajattelee, se sinulle myös tapahtuu. Jos esimerkiksi mentaali ihminen lähtee huviretkelle, hän alkaa mentaalisti
miettiä, että hän ottaa mukaansa sitä ja tätä ja tuota. Hän ehkä avaa muistikirjan ja kirjoittaa ylös: “Minun pitää ottaa sitä ja tätä
ja tuota mukaan.” Ja kun hän sitten menee retkelle, hän huomaa menneensä tyhjin käsin, koska hän ei ole ottanut mitään
mukaansa – kaikki on muistikirjassa! Teidän Äitinne on hyvä puhumaan ja Hän puhuu teille, mutta mielenne ei pitäisi kiintyä
siihen. Kuten: “Kyllä, Äiti sanoo niin,” ja kaikki keskustelevat asioista innokkaasti, mutta siitä ei ole tullut olennainen osa
olemustanne. Mutta se on nykyään hyvin yleinen kiintymys, että kaikki ihmiset tietävät kaikesta, mutta heillä ei ole mitään. Tätä
mentaalia kiintymystä vastaan pitää todella taistella.

Tuleminen on näkemistä, tuleminen on kokemista. Tuleminen on näkemistä, se on kokemista. Kuten jos Minun pitää tulla tähän
paikkaan, Minun pitää tulla ja nähdä se. Jos Minulla on vain ajatuksia siitä ja joku mentaali idea, mentaali kuva, se ei riitä – se ei
ole Minun, se ei ole totuus. Kun tulette tietoisiksi, niin se mitä oikeastaan tapahtuu, niin te näette sen itse – joten nähkäämme!
Jättäkää se mentaali käsite, että jo tietäisitte kaiken. Te ette tiedä, koska se mitä tiedätte, on vain mentaalia. Sen pitäisi olla osa
teidän olemustanne. Miten se pitäisi tehdä? Jotkut sanovat: “Me jatkamme vain itsekurilla.” Silloin siitä tulee taas uusi
pakkomielle.

Jotkut sanovat: “Hyvä on, Äiti on sanonut, että meidän pitää iloita, joten iloitaan vain.” Miten saada aikaan tasapaino, se on suuri
ongelma, mutta ei sellaisille, joilla on värähtelytietoisuus. Siitäkin voi saada itselleen pakkomielteen. Olen nähnyt ihmisten
keskustelevan ikään kuin he kaikki olisivat suuria sahaja-joogeja, eikä siinä ollut ollenkaan värähtelyjä, ja he sanoivat tuntevansa
värähtelyjä. Se on hyvin petollista. On ajateltava niin, että meidän on kasvettava edelleen, ja nähtävä yhä enemmän ja tiedettävä
siitä. Mutta jos ranskalaisilta kysyy: “Miten voitte?”, niin tämän vaikutuksesta he vastaavat näin: ... se tarkoittaa, että he ovat
koko ajan epätasapainossa. Jos kysyy englantilaiselta, hän vastaa: “En tiedä.” Tai sitten he vastaavat: “Tiedän” – ei ole mitään
välimuotoa. Meidän on ymmärrettävä, että kannamme valoa kädessämme, ja valon ei pitäisi vavista. Meidän on pidettävä
tiukasti kiinni valosta, ja meidän pitää kohdistaa huomiomme tarkasti valosta huolehtimiseen. Ja on kerrottava itselleen, että
meidän on nähtävä, eikä vain ymmärrettävä mentaalisti.

On tosiaankin oltava tietoinen; koska muuten olette täydellisiä, olette osia kokonaisuudesta – te todella olette. Ainoa asia on se,
että te ette ole vielä nähneet sitä. Mielen tasolla olette hyväksyneet sen, mutta vielä ette ole tulleet siksi. Sillä mielen heijastuma
tulee ajatuksesta, joka tarkoittaa, että olette ajatuksen tasolla. Teidän pitää tulla ajatuksettomiksi. Mutta jos elätte ajatuksen
pohjalta, olette silloin edelleen Agnya Chakran alapuolella. Kaikki ajatusten aallot on aluksi pysäytettävä, ja on sanottava: “Hyvä
on, katsotaan miten käy.” Eli Nabhi Chakrasta nousette ylös Agnya Chakraan. Sitten sen yläpuolella tulee eteen kolmas ongelma,
tuho, joka syntyy tunteista. Tunteet ovat hyvin hienojakoinen asia. Jotkut ihmiset, sahaja-joogit, istuvat alas kitaran kanssa, ja



alkavat kaikki laulaa kuin kyyhkyläiset!

Mitä nyt? Mikä hätänä? Tule tänne. Tule, tule... Mitä tapahtui? Miksi itket? Tule tänne, tule Minun luokseni. Kaikki hyvin. Viekää
hänet pois. Hän on saanut jotain itseensä. Kaikkein herkin alue ovat tunteet.

Tunteiden alue on valeasussa olevaa kollektiivisuutta. Esimerkiksi, kun sahaja-joogit tapaavat, he halaavat toisiaan, suutelevat
toisiaan, ja ovat hyvin kilttejä toisilleen, ja istuvat ja laulavat kuin hipit. Ottavat kitaran esiin ja keinuvat rakkauden sävelten
tahtiin. Tämä on oikeastaan Vishuddhin kollektiivinen puoli, ja siitä on tietenkin hyvin vaikeaa päästä eroon, koska se antaa niin
mukavan tunteen. Ihmiset hämmentyvät tunteista, ja luulevat sen olevan iloa. Ilon voi saavuttaa vain täydellisen
kiintymättömyyden kautta; kiintymättömyyden, jossa ei ole egoa eikä superegoa. Mutta nyt ihmiset alkavat kohdata sellaista
ongelmaa, että he kuvittelevat olevansa guruja. He alkavat puhua Sahaja Yogasta, puhuvat Sahaja Yogasta, ja alkavat ajatella,
että ovat tulleet jo Shri Krishnaksi. Heillä on jopa vielä suurempi ego, kuin henkilöillä, jotka eivät tiedä mitään Sahaja Yogasta. He
alkavat puhua niin valtavalla egolla, että itsekin pelästyn heitä: kuinkahan paljon he oikein tietävät Sahaja Yogasta, ihmettelen
joskus.

He alkavat vakuutella sitä niin paljon, että se on pelottavaa. Ja nämä asiat voidan myös mainita, että heidän mielestään
protokollaa ei seurata, ja pitäisi olla kunnon protokolla, joten me huolehdimme protokollasta, me olemme protokollan vartijoita,
ja kaikkea sellaista. He, jotka ovat tunteiden puolella, näkevät muiden egon, kun taas he, jotka ovat egon puolella, näkevät
muiden tunteet. Ja niin he arvostelevat toinen toisiaan, mutta he eivät näe, että ovat itse joutumassa ansaan toiseen
äärimmäisyyteen. Tätä ei voi nähdä ennen kuin on täysin kiintymätön. En sano, että tein virheen, mutta se osoittautui virheeksi.
Sahaja Yogan ensimmäisten kolmen vuoden aikana en koskaan puhunut ‘bhuutista’. Ajattelin, että voisin selvitä ilmankin. Mutta
Sahaja Yogaan tuli eräs nainen, joka oli riivattu, ja joka yritti kaikenlaisia tantrisia konsteja, joten Minun oli kerrottava heille. Nyt
joka sahaja-joogi on bhuuttikimppu!

Kysyypä keneltä tahansa sahaja-joogilta: “Miksi teit niin?” – “Sen täytyi olla bhuutti.” Jos kysyy: “Miksi olette tehneet tällaista?”
he vastaavat: “Emme tiedä, bhuutti sen teki.” Itse he eivät ole koskaan paikalla – kaikki bhuutit ovat. Nyt en oikein ymmärrä
miten suhtautua siihen edes Guruna, sillä jos kysymyksessä olisivat Minun opetuslapseni, voisin sanoa heille, mutta jos he ovat
bhuutteja, mitä voin sanoa? Voin puhua sahaja-joogeille, mutta en bhuuteille, he eivät kuuntele Minua. Tämä on kaikkein paras
pakotie, jonka sahaja-joogit ovat nyt löytäneet, joka on pahin kaikista, sellaista ei ole ennen ollut. Joskus tuntuu siltä, että oli
virhe esitellä sana ‘bhuutti’. Ihmiset vain puolustelevat itseään sanomalla: “Äiti, se on joku negatiivisuus.” Jos teissä itsessänne
ei ole jotain, joka sisältää negatiivisuuden, miten voi olla mitään negatiivisuutta? Jos olette kiintymätön, jos olette kuin kivi, silloin
teidän sisällänne ei voi pysyä negatiivinen vesi. Teissä ei ole enempää negatiivisuuksia, teistä tulee enemmän guruja. Jos sanon,
että teidän ei pitäisi olla negatiivisia – oletetaan, että tällaisessa tilanteessa ette saa olla bhuutteja, teidän pitää olla omia
itsejänne – silloin ihmiset alkavat tuntea syyllisyyttä. Kaikenlaiset guruuden vastaiset kieroudet ovat toiminnassa.

Minä olen teidän Gurunne, ja se on teidän Guruanne vastaan, että annatte tällaisen temppuilun vaikuttaa itseenne. Nyt te
temppuilette Minun kanssani. Mitä hyötyä siitä on? Teidän pitää saada jotain hyötyä itsellenne, mutta temppuilettekin itseänne
vastaan, jos temppuilette Minulle. Teidän on oltava enemmän tietoisia. Te ette tule tuhoutumaan. Sen sijaan teidän pitää
pelastaa toisia. Miten te teette sen, ellette hyväksy sitä, että se on teidän etuoikeutenne, se on teidän onnenne, että teidät on
valittu Jumalan työn välineeksi? Joskus Minusta tuntuu, että kaikki bhuutit ovat tulleet luokseni saamaan oivalluksen, ja Minusta
on nyt Itsestänikin tulossa bhuutti! ‘Bhuutti’ tarkoittaa myös “Bhootnathia”– se on Shri Shankaran, Shri Shivan nimi, koska Hän
ajaa takaa bhuutteja koko ajan.

Mutta teidän on oltava nykyhetki, eikä bhuutti – ‘bhuutti’tarkoittaa menneisyyttä. Mitä silloin tarvitsee tietää? Te tulette joksikin.
Silloin olette nykyhetkessä, alatte vain muuttua, kehittyä, kukoistaa. Yrittäkää olla nykyhetkessä. Älkää paetko nykyhetkeä,
kohdatkaa se. Älkää tunteko syyllisyyttä, älkää myöskään syyttäkö bhuuttia; molemmat vievät teitä pois nykyisyydestä. Nähkää
vain koko luonto, koko Jumalainen Voima, palava halunne ikuisuuksien takaa – kaikki on teidän puolellanne. Nyt on se aika. Te
olette nyt siinä.

Mitä meidän pitää tehdä? Seisokaa vain keskellä, keskipisteessä. Yrittäkää pitää itsenne keskipisteessä, ja silloin näette, kuinka



ympäristö liikkuu, eikä se kosketa teitä. Jos näette itsenne käyttäytyvän huonosti jollakin tavalla, rankaiskaa itseänne. On
parempi, että rankaisette itse, kuin että Jumala rankaisee teitä, koska se rangaistus on ankara. Mutta älkää tunteko syyllisyyttä,
koska ette ole tehneet mitään väärin, vaan bhuutti on tehnyt sen! Olemme nyt päässeet siihen pisteeseen, että meidän olisi
ymmärrettävä, että olemme guruja, ja emme voi olla bhuutteja. Meidän on muutettava ulkoistakin olemusta, tullaksemme hyviksi
guruiksi. Esimerkiksi, meidän on opittava hyviä käytöstapoja. Silloin näistä tavoista tulee luonteenne.

Ihmisille, jotka pitävät hyvin paljon ruuasta, kerron aina, että heidän pitää paastota. Jos pidätte kovasti jostakin, yrittäkää luopua
siitä. Yrittäkää voittaa kiintymyksien sairautenne, tapanne. Kun Guru Tattwanne on vakiintunut, teidät hyväksytään guruksi.
Teidän ei tarvitse enää sanoa, että olette guru, sillä ihmiset tietävät, että olette. Meidän ei tarvitse kirjoittaa otsiimme, että
olemme guruja, ihmiset tietävät, että tässä kävelee guru; he voivat nähdä jumalallisuuden kävelevän, voivat nähdä arvokkuuden
kävelevän, loiston tulevan esiin. Teidän on muututtava sisältä, ja sisällä olevan valaistuneisuuden valo tulee näkymään ulospäin.
Mutta sen ei pidä olla mentaali ajatus tai tunteiden ajatus, vaan sen pitää olla tapahtuma, tuleminen, tietoisuus. Teidän on
koettava tekemällä omia kokeita itsenne kanssa. Minäkin teen niin.

Kun en tavoita teitä yhdestä suunnasta, koska olette bhuutteja, tavoitan teidät toisesta suunnasta. Jos joku sanoo olevansa
bhuutti, silloin panen hänet kärsimään hieman ja kohtaamaan asian, bhuutin itsessään. Esimerkiksi, jos pyydän jotakin henkilöä:
“Tekisitkö tämän”, ja hän unohtaa täysin koko asian ja sanoo, että bhuutti sai sen aikaan. Silloin hän hukkaa lompakkonsa ja
Minä sanon: “Bhuutti on varmaankin vienyt lompakon!” Mutta teen kokeita itselläni. Katson ensin, millä tavalla Minun pitäisi
lähestyä teitä. Jos se ei toimi, kokeilen jotain muuta tapaa Itseni sisällä, koska elämme hyvin mutkikkaita aikoja. Jos olisimme
toimineet Leeviläisten kirjassa olevan sharian mukaan, täällä ei olisi enää mitään bhuutteja. Ehkä sahaja-joogejakaan ei olisi
jäljellä. Tämä mielen heijastus on niin yleinen, että ihmisiä on vaikea saada irti siitä, ja ainoa tapa, jolla voin pelata kanssanne on
se, että teen kokeita Itselläni teidän kauttanne. Samalla tavalla teidän pitää pelata itsenne kanssa, ja yrittää laittaa itsenne
testitilaboratorioon.

Tänään on Guru Puja -päivä, päivä, jolloin teidän pitää palvoa Guruanne. Olette todella onnekkaita, että teillä on Guru, joka on Äiti.
Ja Minun äitini ja guruni on Äiti Maa, joka opettaa Minulle, kuinka toimia ihmisten kanssa. Ja kaikissa vaikeuksissa Hän myös
auttaa Minua korjaamaan omia nirmala vidya -keinojani. Hän on ollut Minulle niin hyvä äiti ja guru. Ja Hän on hyvin rauhoittava
luonteeltaan. Kaikki tämä vehreys, vaikka sen sanotaankin sen olevan auringon Hänelle antamaa, on meidän kaikkien
rauhoittamiseksi. Hän kantaa päällään vihreää, ja vihreä on Guru-periaatteen väri. Hän on kiintymätön persoonallisuus. Hän on
magneettisuus, Hän vetää puoleensa.

Kun ihmiset kävelevät Hänen päällään, Hän pitää huolta heistä. Hän luo omasta itsestään esiin ’swayambhuja’, itsestään – mitä
sanaa käytetään swayambhusta? – aivan, itsestään muodostuneita kiviä. Katsokaas, Hänen vetovoimansa ja huolenpitonsa on
niin suuri, että ilman häntä me leijuisimme ilmassa. Ja hän pitää Minut ruohonjuuritasolla, kuten sanotaan – todellisuudessa.
Jos haluaisin, voisin vain olla Henki, enkä välittäisi kenestäkään muusta. Miten Hän kantaa syntimme, miten Hän aina pitää
huolta meistä ja ravitsee meitä, huolimatta meidän niin monista vioistamme: gurun pitäisi toimia samalla tavalla. Hän on
äärettömän anteeksiantavainen; mutta Hän raivostuu maanjäristyksenä, ja joskus Hänestä voi tulla ulos kuumaa kalsiumia ja
kaliumia. Hän tuottaa teille rikkiä, jolla voitte hoitaa itseänne. Jos Englannin maaperään saadaan värähtelyjä, silloin maata
voidaan käyttää lääkkeenä.

Intiassa ihmiset käyttävät savea lääkkeenä kaikenlaisissa hoidoissa. Guru Tattwaa voi oppia ymmärtämään Äiti Maan kautta,
joten koskettakaamme Äiti Maata ja kumartakaamme Hänelle. Jumala siunatkoon teitä. Hän on hienojakoinen! ‘Kundalini
Shastrassa’ Äiti Maa on Kundalini. Mooladhara on Äiti Maa. Meille kundalini on kaikkein tärkein asia. Meidän ei tarvitse huolehtia
siitä, mitä on sanottu Leeviläisten kirjassa, että ei saa varastaa, ei saa valehdella; meidän pitää huolehtia siitä, että kundalini
pysyy ylhäällä. Gurun täytyy olla äärettömän käytännöllinen henkilö. Hänellä täytyy olla maalaisjärkeä ja runsaasti
käytännöllisyyttä; hän ei voi olla epäkäytännöllinen.

Epäkäytännöllinen henkilö ei ole guru. Yleensä käytännöllisellä henkilöllä tarkoitetaan ihmistä, joka on viekas, joka tietää miten
poiketa kaidalta tieltä, ja kaikkea sellaista – sellainen ei ole ollenkaan käytännöllistä. Mikään absurdi tai tyhjästä keksitty ei ole
gurun tapa toimia. Tavallisen maalaisjärjen pitäisi ohjata gurua toimimaan oikein ihmisten kanssa, ja maalaisjärki ei ole missään



tapauksessa viekkautta. Maalaisjärjen lähde on henki. Gurun toiminta on hyvin, hyvin paradoksaalista – paradoksaalista.
Esimerkiksi, guru on äärimmäisen käytännöllinen, jos hänen pitää vaikkapa rakentaa koti itselleen, tai talo tai ashram tai mitä
tahansa – hän on äärimmäisen käytännöllinen. Hän on hyvin taloudellinen, hän saa aikaan jotain vaikka tyhjästä; ihmiset
hämmästelevät, kuinka käytännöllisesti hän hoiti asiat. Mutta hän on niin kiintymätön, että jos ashram sitten pitää lahjoittaa
jollekin, niin hän lahjoittaa sen välittömästi. Jos pitää esimerkiksi hankkia lamppu, guru on hyvin käytännöllinen, hän löytää
kaikkein parhaimman, halvimman ja kauneimman.

Ja hän hoitaa sen hyvin innokkaasti. Mutta kun kysymys on antamisesta, hän tekee sen vielä innokkaammin; kun hän antaa, hän
antaa samalla innokkuudella. Hän etsii kaikki käytännön keinot lahjoittamiselle ja myös antamiselle. Joten hänen hankintansa
on oikeastaan antamista. Hän hankkii, jotta voisi antaa, näin hän on mitä käytännöllisin henkilö. Tiedättehän, että emme voi
ottaa mitään mukaamme. Vain guru voi ottaa mukaansa jotain, kukaan muu ei voi. Vain gurulla on oppilaita ja oppilaita ja
oppilaita ikiajoiksi, jotka ylistävät häntä. Mikään muu suhde ei ole niin ikuinen. Se jatkaa heijastumistaan ikiajoista ikiaikoihin.

Se on aalto, joka tulee ja sitten katoaa; kaiken minkä teette, jokainen aalto katoaa, mutta gurulta saatu tiedon aalto ei katoa. Se
on jopa korkeampi kuin Jumalainen Periaate, koska se selittää asiat. Jumalainen Periaate ei voi selittää – guru selittää asiat. Ei
ilmentymällä, vaan selittämällä ja työstämällä, joten hän on Jumalaisen Voiman mestari. Tavallaan Jumalainen Voima on kuin
gurun merkitys. Kuten sanalla on merkitys, ja sana … Anteeksi… sanalla on merkitys, ja sana palvelee tarkoitusta. Mutta
Guru-periaatteessa Jumaluus palvelee gurua. Kaikki on käytettävissänne. Kaikki on käytettävissänne. Kun olette guruja, kaikki
chakranne ovat käytössänne.

Koko universumi on käytössänne, koska olette guruja. Aivan kuin näytöksen ohjaaja – näyttämömestari, mies, joka vastaa
valoista, mies, joka vastaa kaiuttimista, kaikkien pitää palvella ohjaajaa, koska hän harjoittaa näyttelijöitä. Mutta
Guru-periaatteen pitää olla paljon arvovaltaisempi. Sen pitää olla niin vahva, että kukaan ei voi kyseenalaistaa sitä, hänen pitää
olla niin kykenevä persoonallisuus, että kukaan ei pysty kyseenalaistamaan gurua. Vain silloin se toimii. Teidän pitää työstää sitä
sillä tavalla, että olette täydellisen arvovaltaisia. Olette erityisen onnekkaita, sillä voitte nähdä itsenne ja korjata itseänne, jota
kukaan ei ole voinut tehdä aikaisemmin – olette omia gurujanne. Tällaista tilannetta ei ole koskaan aikaisemmin ollut. Olette
omia gurujanne – antakaa Minun olla teidän Äitinne. Se olisi Minulle kaikkein paras asia.

Tänään on siis päivä, jolloin on määritettävä, kuinka pitkällä olette guruudessanne, se on ensimmäinen kohta. 01:18:08:23
01:18:12:17 Teidän on annettava lupaus, että vakiinnutatte Guru-periaatteenne, se on toinen kohta. Kolmanneksi, teidän on
annettava lupaus, että vakiinnutatte Guru-periaatteet toisiin ihmisiin. Neljänneksi, teidän on tiedettävä, että siinä on pieni kompa,
että teidän Gurunne on Äiti. Hän on liian kiltti guruksi, liian lempeä guruksi, ja äärimmäisen kärsivällinen. On siis parempi, että
otatte kurinalaisen suhtautumisen itseenne, ja pidätte huolta itsestänne. Jumala siunatkoon teitä. Tulkaa siis omiksi
guruiksenne. Jokaisena Gurun päivänä Minulla on ongelma, ja yksi ongelma on se – Gregoire, voisit kääntää vielä hieman, jos
sopii – jokaisena Guru Puja -päivänä haluaisin olla täysin Guru, ja ainakin yhtenä päivänä en olisi Äiti. Mutta joka kerta, kun yritän
tätä, se toimii Minua vastaan!

Viime vuonna Intiassa kerroin ihmisille: “Tällä kertaa aion olla vain Guru, ja teidän pitää antaa Minulle vain shaali, enkä ota
vastaan mitään sareja tai muuta, niin kuin Äiti.” Olin hyvin tiukkana ja sanoin: “En missään tapauksessa ota vastaan saria, vaikka
mitä tekisitte.” Ja he olivat hyvin onnettomia, koska olivat ostaneet Minulle sarin, ja sanoivat: “Olemme ommelleet myös puseron
ja alushameen, joten Äiti, Teidän pitää ottaa vastaan. Olette myös meidän Äitimme.” Silloin sanoin: “Aion olla hyvin kova, niin
kuin guru, eikä se käy päinsä, tänään ei mikään saa muuttamaan mieltäni.” Sillä jos taas olen Äiti, silloin kaikki menee taas
pehmoiluksi! (Gregoire: Äiti, en voi kääntää tätä!) Kerro vain! Menin sitten avaamaan vesihanan – koska Intiassa emme näes
käytä pesuallasta – pestäkseni käteni. Ja intialaiset hanat kun ovat sellaisia, hana petti, ja kastuin aivan kokonaan. Tulin ulos ja
sanoin: “Antaisitteko Minulle nyt sen sarin!” Tänään päätin olla oikea guru, ja hyvin kova sellainen. Silloin Warren tuli kertomaan:
“Äiti, joku on ostanut sarin, ja nyt on niin, ja nyt on näin.” Hän esitti monia eri perusteluita. Ja Rustom ja Warrenkin yrittivät laittaa
Minut paikalleni. Mutta sitten he esittivät kaikkein ovelimman perustelun.

Ensin he sanoivat: “Sari on kaunis,” ja kaikkea sellaista – Se ei vielä vaikuttanut. Mutta sitten he sanoivat: “Värähtelyt ovat todella
hienot. Jo ennen kuin sari avattiin, värähtelyt tuntuivat.” Joten kaikki yritykseni menivät myttyyn! Tämä on Jumaluuden



suloisuuden näytelmää, jota kutsutaan ‘madhuryaksi’. ‘Madhurya’ tarkoittaa suloisuutta. Ja tämä on sellaista ilon piiloleikkiä
elämässä, ja sen olen hyväksynyt. Ensiksi pidämme Pujan Äidille. Shri Ganesha Puja. Tänään on ensiksi Shri Ganesha Puja ja
sitten Gauri Puja; Guru Pujan takia pidämme Gauri Pujan.

(Joogi: Kaikki ne, jotka eivät ole koskaan ennen pesseet Shri Matajin Jalkoja, ja jotka haluavat käyttää tätä suurenmoista
etuoikeutta, voivat tulla tänne tekemään pujaa.)

Olisi parasta haluta! Älä jätä sitä heidän valinnakseen, on parempi vain haluta! Jos annat heidän itsensä päättä … Ja jokun pitäisi
keroa Minulle heidän nimensä; haluaisin tietää heidän nimensä, kaikkien heidän, jotka pesevät Jalkani, se olisi hyvä. Jos olette
sivuilla, se olisi parempi niin … Tämä riittää, siinä on kaksikymmentäyksi nimeä. Se riittää, kun olet lukenut ne loppuun, sitten
ihmiset voivat tulla tänne. Opasta heitä. Kuuluvalla äänellä. Hyvä. Nyt voivat… opasta heitä tänne, yksitellen. Kaksi voi tulla
kerralla.

Olisi parempi, jos tulisi samasta maasta, niin he voivat kertoa Minulle heidän … Haluatteko siunauksen? … Kiitos, kiitos. Olympia?
Hah! Hyvä, nyt on hyvä. Jumala siunatkoon teitä. Hah! Hyvä. Hyvä. Hierokaa Jalkojani.

(Joogi: Kaikki nämä nimet liittyvät erilaisiin ominaisuuksiin, joilla hän hallitsee ‘ganoja’. Ganat ovat vasemman puolen sotilaita,
jotka suojelevat Shri Shivaa ja pyhää Gauria.)

Jotka ajavat takaa heidän bhuuttejaan! Tulkaa. Tulkaa vain tänne. Olkaa hyvä, tulkaa. Kerrotko Minulle nimet. Margaret. Niin, ja
mikä sinun nimesi on? Mistä olette? Mistä? … Oikein kovaa. Hierokaa Jalkoja oikein kovaa! Hierokaa kovaa. Kovaa, oikein kovaa.
Hah! No niin! … Tuntuu vieläkin. Onko nyt hyvä? Nyt ei enää ole mitään ongelmia.

Kerrotko Minulle heidän nimensä. Catherine. Mistä maasta? Nyt voitte hieroa Jalkojani. Hierokaa kovaa. Kovempaa, kovaa. Onko
hyvä? Onko hyvä? Jumala siunatkoon teitä. Hah!

Onko nyt parempi? … Kertokaa Minulle nimenne. Ja mistä maasta tulette? Hyvä. Hierokaa nyt Jalkojani. Molemmilla käsillä.
Kovaa; todella voimakkaasti, oikein kovaa. Kovaa, oikein kovaa. Kovempaa.Hyvä. Aha!

Jumala siunatkoon teitä. Hyvä. Tunnustele itse. Tunnustele käsilläsi. Hyvä. Entä sinä? Hyvä. Jumala siunatkoon teitä. Maria?
Mistä maasta olet?

Ranskasta. Sinun pitää kertoa Minulle hyvin selvästi, koska puhut jumaluuksille, ymmärrätkö? Nyt voitte hieroa Jalkojani.
Hierokaa Jalkojani kovaa. Kovaa. Oikein kovaa. Valtavat värähtelyt! Hah! Hyvä. Annahan kun katson.

Onko hyvä nyt? Kertokaa Minulle nimenne. Mistä tulet? Ranskasta. Sanotko uudestaan. Vielä uudestaan. Ranskasta. Teidän
pitää sanoa kuuluvasti, koska Minun korvani täytyy kuulla, että jumaluudet kuulisivat, ymmärrättekö? Olkaa hyvä ja hierokaa nyt
Jalkojani. Kovaa, kovaa, kovaa.

Oikein kovaa. Kyllä, juuri noin. Kovaa, kovaa … Laittakaa kätenne Minua kohti. Onko hyvä nyt? Jumala siunatkoon teitä. Hei, mitä
kuuluu? Jumala siunatkoon teitä. Miten voit nyt, onko parempi olo? Miten vauva voi? Oikein hyvä.

Kertokaa Minulle nimenne selvästi ja kuuluvasti. Sally, Australiasta. Sano tällä tavalla. Hyvä. Sinäkin olet Englannista alunperin?
Hyvä, sano sitten sillä tavalla … Hyvä, hierokaa Jalkojani. Hierokaa Jalkojani voimakkaasti. Oikein kovaa. Oletko käynyt jonkun
väärän gurun luona? Hah!

Onko parempi? Kertokaa nyt Minulle nimenne ja maan nimi, josta tulette. Kerrotko mikä on nimesi? Mistä maasta? Mistä? Hyvä.
Tulkaa. Hierokaa kovaa, oikein voimakkaasti. Tunnustelkaa nyt käsiänne. Onko hyvä nyt?

Jumala siunatkoon teitä. Kerro heille nimesi ja maan nimi, josta tulet. Afrikasta? Intiasta, anteeksi! Kovaa, oikein kovaa.



Kovempaa. Oikein voimakkaasti. Niin kovaa kuin pystyt. Kovempaa. Oikein kovaa.

Kovaa, oikein kovaa. Niin voimakkaasti kuin pystyt. Tule tänne. Mitä kuuluu? Pese Jalkojani. Tätä tässä, pese sitä. Hei, mitä
kuuluu? … Miten voit? Minun täytyy jutella kanssasi. Kuinka kauan olet täällä?

Hyvä, tule tänne. Tee aivan rauhassa? Hyvä, hyvä, hyvä. Nyt katso, tunnustele värähtelyjä. Katso, miltä käsissä tuntuu. Ah, onko
hyvä nyt? Hyvä. Siskon kundalini on ylhäällä. Siskon kundalini on ylhäällä. Veljen kundalini myös.

Jumala siunatkoon teitä kaikkia. Jumala siunatkoon teitä. Jumala siunatkoon teitä. Oikein hyvä. Kerro nyt Minulle nimesi ja
myös maa, josta tulet. Kerro. Hyvä. Hiero kovaa, oikein voimakkaasti. Oikein voimakkaasti. Onko valmis?

Hyvä. Laittakaa nyt kätenne Minua kohti. Onko hyvä? Hienoa! Jumala siunatkoon teitä. Tulkaa. He ovat pesseet Jalkani, mutta
Minun pitää vielä siunata lapsi. Ah, mikä hänen nimensä on? Ah, katsokaa silmiä! Siitä sen näkee.

Se olen Minä, silmät ovat Minä, näettekö! Saanko hieman vettä? Mikä hänen nimensä on? James, niinkö?

(Joogini: Antaisitteko hänelle toisen nimen?)

Voitte kutsua häntä Ewaniksi. Ewan, on englantilainen nimi, sopiiko? Ja intialainen nimi … Gyanadev. Hän hymyili, hän hymyili!
Sinä hymyilit, Gyanadeva – Gyaneshwara.

Jumala siunatkoon teitä. Hän hymyilee, näettekö – hän on niin iloinen! Hyvä. Voisitko kuivata Jalkani? Kaada vain kaikki siihen,
kaada kaikki. Siinä kaikki. Ei laiteta maitoa. Maidon voi lisätä myöhemmin. Sadkara. Sadkara.

Sadkara. Sanokaa nyt mantra: “Guru Brahma, Guru Vishnu …” kolme kertaa. Antaisitteko pyyhkeen. Hyvin hitaasti, antakaa ilman
laskeutua hyvin hitaasti. Nyt sen voi laskea alas, että he voivat laittaa sen valmiiksi. Tule, Danielle. Ota tämä alas. Tule. Danielle
auttaa sinua. Laittakaa siihen merkki.

Kiitos paljon. Kaikkien pitää tulla laittamaan jotakin. Tulkaa! Kiitos. Tulkaa tänne, tulkaa tänne.  
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Kiitän kaikkia Derbyshiren ja Birminghamin sahaja-joogeja siitä, että sain tilaisuuden puhua täällä oleville etsijöille.

Meillä on etsijöitä nykyaikana, ja se on hyvin ainutlaatuista. Meillä ei ole ollut etsijöitä koskaan aikaisemmin, ei ainakaan monia.
Ennen oli vain ihmisiä, jotka etsivät rahaa, niin kuin tänäkin päivänä, jotka halusivat valtaa ja kulkivat maasta toiseen. Oli vain
harvoja, jotka etsivät Jumalan autuuden helmiä. Syy tähän oli tietoisuus; ihmisten kollektiivinen tietoisuus ei ehkä ollut riittävä, ja
he ajattelivat, etteivät pysty tai tarvitse etsimistä. Mutta nyt tilanne on niin kauniisti järjestynyt, että maan päälle on syntynyt
todella korkeatasoisia etsijöitä. Etsijöitä on massoittain. Heitä ei ole vain muutama siellä täällä istumassa vuoren huipulla,
luolassa tai jossain yrittäen meditoida, vaan on todella paljon etsijöitä, jotka eivät ole tyytyväisiä itseensä ja siihen mihin ovat
päässeet. He ajattelevat, että täytyy olla jotain korkeampaa. He tuntevat, että eivät ole vielä löytäneet tarkoitustaan, he tuntevat,
että heidän on löydettävä merkitys elämälleen, he tuntevat, että on oltava jotain korkeampaa, kuin missä he nyt tekevät.

Kaikki sellaiset ihmiset ovat etsijöitä, eivät tämän ajan etsijöitä, vaan etsijöitä vuosituhansien takaa. Voisi sanoa, että Jeesuksen
aikana ei ollut yhtään etsijää, koska heidätkin, jotka Jeesus otti oppilaikseen, piti oikeastaan pakottaa siihen. Hänen piti etsiä ja
löytää heidät ja kertoa heille siitä. Nämä ovat siis hyvin tärkeitä aikoja luomisen historiassa, koska täällä on niin paljon etsijöitä.
Tämän päivän etsijöissä on se vika, että he eivät tiedä mitä etsivät. Heillä ei ole aavistustakaan siitä mitä etsiä. Miten etsitään?
Mitä tavoitellaan? He ovat astumassa tuntemattomalle alueelle. Se on heille täysin vieras.

Ja tällä tuntemattomalla alueella etsii nyt hyvin moni. Yksi sanoo: "Minä voin viedä sinut perille." Toinen sanoo: "Vain minä
pystyn siihen." On luonnollista, että syntyy hämmennystä. Ja juuri nykyaika on hämmennyksen aikaa. Suuren hämmennyksen
aikaa. Kun sellainen hämmennys syntyy, vasta silloin löydämme siihen myös oikean ratkaisun, pysyvän ratkaisun, jolla ongelma
ratkaistaan lopullisesti. Ihmisten mielissä ei ole koskaan ollut niin suurta hämmennystä, oikeasta ja väärästä, kuin juuri tänä
päivänä. Ei koskaan. Vaikka neuvottiin: "Tämä ei ole oikein", ihmiset tekivät kuitenkin, tietäen, että tekivät väärin.

Jos he olivat hyviä ihmisiä, he sanoivat: "Tämä on oikein, tehdään siis oikein" Mutta kaikki tiesivät, mikä oli oikein ja mikä väärin.
He saattoivat silti tehdä väärin. Mutta nykyään kukaan ei tiedä, mikä on oikein ja mikä väärin. Oikean ja väärän lisäksi on vieläkin
korkeammalla oleva asia: teidän on tunnettava itsenne. Koska meidän sisällämme on tietoisuus, että emme tunne itseämme,
niin emme tunne myöskään absoluuttia Me elämme suhteellisessa maailmassa, siitä kaikki näyttävät olevan tietoisia. Ehkä
jossain alitajunnassa tai tiedostamattomassa, mutta varmasti meissä on jokaisessa tunne, että "Me emme tiedä." Ja se on hyvin
aito tunne. On hyvin ylevää tuntea, että "Meidän pitää tietää jotakin enemmän." Kun sanomme 'tietää', ajattelemme silloin kuten:
"En tiedä mitään Derbyshirestä, en ole koskaan ollut siellä." Mitä se tarkoittaa?

"En tiedä mitään Derbyshirestä" - mitä en tiedä Derbyshirestä? Voin lukea siitä kirjoista, voin ottaa selvää. Voin lukea kaiken
Derbyshiren historiasta. Voin selvittää, ketkä tekivät siellä kauniita posliiniastioita, voin selvittää koko heidän historiansa; voin
lukea kaiken kirjoista. Miksi silti sanon, että en tiedä mitään Derbyshirestä? Koska en ole koskaan ennen käynyt siellä. En ole
käynyt Derbyssä, en ole käynyt sillä alueella, en ole nähnyt sitä paikkaa enkä käynyt siellä. Minulla ei ole ollut mitään kokemuksia
siitä paikasta, joten en tunne sitä. Juuri tällainen on tilanteemme. Tilanne on se, että emme tiedä mitään Jumaluudesta.

Olemme lukeneet siitä, olemme kuulleet siitä. Niin monet ovat kirjoittaneet siitä. Heti, kun ihmiset alkavat kysellä asiasta, siitä
julkaistaan kirjoja - kirja toisensa perään. Aiheesta on kirjoitettu tuhansia kirjoja. Kuinka moni niistä on totta ja kuinka moni
valhetta? Sitä on mahdotonta selvittää, koska emme todellakaan tiedä. Oletetaan, että joku sanoo, että Bedfordin herttua syntyi
Derbyshiressä. Hyvä, mistä sen voi tietää? Minä en voi tietää ennen kuin tapaan jonkun, joka on kotoisin sieltä, ja tietää varmasti.
Samalla tavalla tieto, joka meilläkin on Jumaluudesta, on hyvin hämmentävä; tämä ei kuitenkaan ole tietoa, se ei ole oikeaa
tietoa.

http://amruta.org/?p=15437


Saamme käsityksen tiedosta, ikään kuin se olisi eräänlainen vastaus kysymyksiimme, mikä on järkiperäistä, minkä voimme
älykkyytemme ja järkemme avulla ymmärtää. Mutta alue, mistä nyt on kyse, on älykkyyden yläpuolella, järjen
tavoittamattomissa. Kaiken rajallisen ulkopuolella on ääretön ulottuvuus. Näitä äärettömiä alueita voi oppia tuntemaan vain
omassa tietoisuudessa tapahtuvan kokemuksen kautta. Pitää ymmärtää, että tämä on hyvin hienovarainen asia, miten tuntea
jotakin, saada kokemus tietoisuudesta. Ei sellainen kokemus, että yhtäkkiä näkee valon, niin tämä on se kokemus - ainahan voi
nähdä valon. Ihmiset kokevat, että se on todella suurta, kun yhtäkkiä näkee jonkun valon säkenöivän edessään - ei siinä ole
mitään suurta. Voi olla olemassa joku ulottuvuus, josta säkenöinti voi tulla ja ehkä siitä ei ole mitään hyötyä itselle, mutta
saattaa tuntua, että on kokenut jotakin. Pitää ymmärtää, että näkeminen ei ole kokemista. Esimerkiksi, koira näkee tämän
laitteen, mutta mitä se tietää siitä?

Se näkee sen. Ihmisen tietoisuudessa on monia hienoja piirteitä verrattuna eläimen tietoisuuteen. Esimerkiksi voimme sanoa,
että eläimillä ei ole kauneuden tajua, eikä puhtauden tajuakaan ole eläimillä. Ihmisissä nämä ominaisuudet ovat olemassa
sisällä, he voivat tuntea sen. He voivat tuntea sen keskushermostossaan. Millainen tietoisuus teillä sitten onkin, se pitää pystyä
tuntemaan keskushermostonne avulla. Se ei ole mitään kuvittelua tai älyllistä keskustelua: "Kyllä, kyllä. Tiedän, tiedän" - ei niin.
Tiedon pitää tulla esiin teidän tuntemustenne kautta. Esimerkiksi voin tuntea, että tämä on kuuma tai kylmä, mutta kivi ei tunne
mitään. Samalla tavalla tunteen pitää tulla keskushermoston kautta.

Tämä tarkoittaa sitä, että teidän tietoisuutenne pitää virittää. Sen pitää päästä uuteen ulottuvuuteen, teidän tietoisuutenne pitää
yltää uuteen ulottuvuuteen. Nähkääs, muilla kokemuksilla ei ole evoluutiossa mitään merkitystä. Evoluution prosessissa
tietoisuus on se, joka kehittyy ja vastaanottaa yhä paremmin uusia ulottuvuuksia. Nämä ulottuvuudet ovat saavuttaneet
suurimman laajuutensa samaan aikaan, kuin teistä on tullut ihmisolentoja, kun tietoisuutenne on täysin valmis vastaanottamaan
universaalin, kollektiivisen olennon tietoisuutta niin, että teistä tulee kollektiivisia olentoja Nyt haluaisin kertoa teille siitä, mitä
meillä on sisällämme, mitä me olemme. Käytännön syistä teidän ei pidä uskoa Minua sokeasti, mutta teidän ei pitäisi myöskään
tyrmätä sitä mitä kerron. Olkaa kuin tulisitte uuteen yliopistoon. Kuuntelette professoria ja yritätte ymmärtää mitä hän sanoo.
Oletetaan, että hän esittää väittämän, hän esittää teille hypoteesin, ja sitten alatte arvioida sitä, tutkia asiaa. Jos se on totta,
alatte kutsua sitä tieteen laiksi.

Samalla tavalla meidän pitää astua uuden ymmärryksen tasolle ensin tarkastelemalla sitä, ei kieltämällä. Jos se osoittautuu
todeksi, meidän pitää uskoa siihen. Sahaja Yogaan ei pidä uskoa sokeasti. Sokea usko ei auta millään lailla. Ei pitäisi myöskään
kieltää. Kuunnelkaa vain Minua iloisella, keveällä asenteella, ja ottakaa olettamuksena kaikki mitä kerron, eikä teidän tarvitse
hyväksyä sitä totuutena juuri nyt. Minun on nyt aika todistaa teille totuus, ja totuus voidaan todistaa. On tullut aika todistaa
Jumalan olemassaolo; todistaa se, mutta ei niin, että pidän siitä teille luennon, tai todistan asiasta oikeussalissa tai muuta
sellaista. Mutta miten aion todistaa sen? Teidän tietoisuudellanne.

Se tulee olemaan teille kiistaton tietoisuuden kokemus, että tulette tuntemaan Kaikkivaltiaan Jumalan olemassaolon. Nyt on
aika näyttää toteen kaikki pyhät kirjoitukset. Nyt on aika todistaa oman yhteytenne olemassaolo Jumalaan, teidän suhteenne
Häneen, oma suhteenne tähän esiaikaiseen Olentoon Kuitsuittepa Häntä ’Jumalaksi’ tai miksi tahansa, Jumalalle Itselleen sillä
ei ole mitään merkitystä. Kutsuittepa Häntä millä nimellä tahansa, Jumala on olemassa. Ja se Jumala ei ole sellainen, jollaiseksi
te Hänet kuvittelette, ei sellainen, millaiseksi Jumalan ymmärrätte tai tiedätte, vaan Jumala on sellainen kuin Hän on. Vasta
sitten, kun itse tunnette Hänet, te tulette uskomaan Häneen. Vaikka te tietyissä tilanteissa uskoisittekin, se on sokeaa uskoa.
Kenellekään älykkäälle henkilölle sellainen ei merkitse mitään, ja tulee päivä, jolloin tällainen henkilö hylkää kaikenlaisen sokean
uskon. Kuten sanoin, meissä on sisäänrakennettuna järjestelmä, joka on kehittynyt meihin ylösnousemisen kautta
tietoisuuteemme eri vaiheissa, joka on kuin sisällemme kirjoitettu historia siitä, kuinka meistä tulee ihmisolentoja.
Olemassaolomme oli jakautunut eri kehitysvaiheisiin Aluksi oli hiili, jolloin meihin tuli elämä; kuolleesta tuli elävä.

Se sijaitsee tässä kohdassa. Se on meissä olevan suuren voiman alapuolella, joka sijaitsee kolmioluussa, ja jota kutsumme
Kundaliiniksi. Tätä voimaa on kuvattu myös Raamatussa nimellä Elämän Puu: "Minä ilmestyn eteenne tulen liekkien lailla." Koska
Raamattu tarkastelee asiaa mikroskooppisesti, ei sitä ja sen symboliikkaa voi selittää, ennen kuin on saavuttanut uuden
tietoisuuden värähtelyjen kautta, ennen sitä ei selitystä ole. Tämä voima on halun voima, äärimmäisen halun, ainoan, todellisen



halun, joka meillä on sisällämme. Kaikki muut halut menettävät merkityksensä. Hyvinvointivaltioissa ihmiset ovat saavuttaneet
hyvinvointia, he ovat rikkaita ja menestyviä, mutta eivät onnellisia. Ihmiset, jotka ovat äärimmäisen vauraita, kuten Ruotsissa ja
Sveitsissä, kilpailevat keskenään siitä, kuinka moni nuori tekee itsemurhan. Kuulin äskettäin, että Sveitsi ’pärjää paremmin’ -
Sveitsissä nuoret tekevät enemmän itsemurhia, kuin nuoret Ruotsissa. Olemme nyt sillä tasolla, että meidän pitäisi ymmärtää,
että jos haluamme saavuttaa vaurautta, se ei ole oikea halu, koska tultuamme vauraiksi, meidän pitäisi olla hyvin onnellisia ja
iloisia, mutta me emme ole.

Talouden perusajatuksia on se, että kaikki tarpeet ovat tyydytettävissä, mutta yleensä ne eivät koskaan tyydyty, joka tarkoittaa
sitä, että materia ei voi tyydyttää tarpeita. Mikä siis on tarve, mikä on ihmisessä oleva etsiminen, joka on piiloutuneena tähän
voimaan? Se on sen etsimistä, miten tulla yhdeksi Jumalan kanssa, päästä joogaan, päästä liittoon Jumalan kanssa, jota myös
kutsumme kasteeksi. Koraanissa sitä kutsutaan nimellä ’pir’. Sinusta on tultava pir, ’kahdesti syntynyt’. Sitä on kuvattu monilla
kielillä, mutta asia on sama kaikissa pyhissä teksteissä. Jos yritätte ymmärtää, mitä niissä tarkoitetaan, niin hämmästytte, koska
kaikki kertovat samoista asioista. Nyt joku saattaa sanoa: "Ehkä on muitakin menetelmiä, Äiti, ehkä jollain muullakin tavalla
saavutetaan sama asia." Ei ole muuta tapaa, koska tämä on kehittynyt teidän sisällänne tuhansien ja tuhansien vuosien aikana
aina siitä asti, kun olitte hiiliatomeja ja luonto järjesti kaiken sisällenne. Niin kuin joku sanoisi, että siemenen pitää itää jollakin
muulla menetelmällä.

Siemenelle ei ole mitään muuta menetelmää. Siemenessä on alkio, ja alkio täytyy herättää, se on ainoa tapa miten se toimii. Se
tulee toimimaan teissä kaikissa samalla tavalla. Tätä voimaa pitää hieman ravistella sisällänne, sen pitää herätä sisällänne. Jos
se herää, se nousee ylös. Mutta mikä tämä voima on? Tämän voiman pitää tulla yhdeksi hengen kanssa. Ja tämä voima tietää,
että sen pitää tulla yhdeksi Jumaluuden kanssa. Koska meillä on myös paljon muita haluja, niin voimme kysyä, miten tämä
suhtautuu siihen? Voimme esittää asian näin, että sanomme: "Tulkaa Derbyshireen tapaamaan ihmisiä."

Matkustamme siis pitkän matkan, saavumme raatihuoneelle, nousemme lavalle, mutta täällä ei olekaan ketään. Silloin tänne
tuloni ja kaikki matkustamiseni on turhaa, koska en saanut tavata teitä. Sillä ei ole mitään merkitystä. Samalla tavalla kaikki
muut halut vain täydentävät tätä halua, kaikkein suurinta halua, halua tulla yhdeksi Jumaluuden kanssa. Kundaliinista voidaan
kertoa paljon. Olen puhunut Kundaliinista varmasti satoja kertoja. Jos haluatte tietää siitä enemmän, teidän on tultava mukaan
Sahaja Yogaan ja opittava siitä enemmän. Mutta nyt olen kertonut lyhyesti, mikä Kundaliini on, ja missä se sijaitsee. Tässä
yläpuolella on toinen keskus - oikeastaan me puhumme siitä kolmantena keskuksena, tässä näin - ja se on voima, se on meidän
etsimisemme keskus. Tätä keskusta kutsutaan Nabhi-chakraksi, ja se saa meissä aikaan etsimisen.

Kun olimme eläimen tasolla, silloin etsimme ruokaa vatsamme kautta. Ja uskokaa pois, kun sitten tulimme ihmisiksi, niin me
etsimme rahaa myös vatsamme kautta. Joudumme ehkä hieman eksyksiinkin, mutta loppujen lopuksi etsimme myös Jumalaa
vatsamme kautta. Tämä vatsan ympärillä oleva alue pitää ylittää, ja tämä alue on oikeastaan esiaikaisten mestareiden alue.
Kaikki esiaikaiset mestarit syntyivät tällä alueella, Kuten Mooses ja Sokrates. Täällä on kymmenen esiaikaista olentoa, jotka
tulivat maan päälle, jotka tulivat kertomaan etsimisestä ja siitä, mitä meidän pitää tehdä. Oikeastaan he tulivat tänne
opettamaan, kuinka saamme itsemme tasapainoon; kuinka päästä tasapainoon ja sitten nousta ylös. Kaikki nämä suuret
profeetat, tai voimme kutsua heitä esiaikaisiksi olennoiksi, olivat mestareita. He tulivat kertomaan meille, että jos menemme
liikaa vasemmalle tai liikaa oikealle, silloin ravinnon saanti heikkenee, silloin ihmisyyden laatu heikkenee. Ihmisolentoina teidän
on saatava ravintoa ja tämä keskus muuttaa asteittain ravinnon saannin eläimen tasolta korkeamman eläimen tasolle, ja sitten
ihmisen tasolle, jolloin yksilö alkaa ymmärtää, että ravinnon lähteet sijaitsevatkin sisällämme.

Näin ovat kaikki lakimme syntyneet. Raamatun kymmenen käskyä ovat kymmenen ravinnon lähdettä sisällämme. Nämä
kymmenen gurua tulivat tänne maan päälle pelastamaan ihmiset luisumasta pois keskitieltä, ja joutumasta liikaa vasemmalle ja
liikaa oikealle. Tämä vasen kanava, jonka näette tässä, edustaa kaikkia sisällämme olevia tunteita, ja siellä on myös halun
voima. Se on meidän tunnepuolemme, josta syntyy piilotajunta ja sen yläpuolella on kollektiivinen piilotajunta. Oikealla puolella
on toiminnan voima, jonka käynnistämme halumme avulla. Tämä toiminnan voima antaa meille tulevaisuuden, ja pitää huolta
fyysisestä ja mentaalista aktiivisuudestamme. Tämän tuloksena päähämme kehittyy järjestelmä, jota kutsutaan egoksi. Kaikilla
on sellainen, siitä ei tarvitse ollenkaan pelästyä. Kun saamme aikaan jotain, tunnemme, että me olemme tehneet sen.



Se on harhaa, mutta pidämme silti yllä tätä harhaa, koska emme vielä ole nähneet todellisuutta. Toinen voima sisällämme on
vasemmalla puolella, ja tällä me otamme vastaan muilta tulevat aggressiot, ja siellä on menneisyytemme. Siellä syntyy
tunnetoiminnan sivutuotteena järjestelmä, jonka näette tässä aivan kuin ilmapallon, ja sitä kutsutaan superegoksi. Nämä kaksi
aluetta kohtaavat toisensa päässämme tällä tavalla, kun kasvamme. Päälaen alue umpeutuu aukileen kohdalta - se pehmeä
paikka, joka lapsena sykkii - ja peittyy kokonaan. Sillä tavalla syntyy ’minä’-käsitys, teistä tulee herra se ja se. Teissä kehittyy oma
vapaus. Tämä vapaus on tehnyt teistä herra X:n, herra Y:n, herra Z:n. Kun tämä on saavutettu, alatte käyttää toista keskusta, joka
on teidän luovuutenne ja toimintanne keskus. Eläimillä ei ole egoa. Tietysti, jos ne elävät ihmisten kanssa, sellainen voi kehittyä,
mutta muuten niillä ei ole ollenkaan egoa.

Jos teette jotain väärin, te alatte tuntea pahaa oloa, tunnette syyllisyyttä. Eläimet eivät koskaan tunne syyllisyyttä, koska niiden
luontoon kuuluu toisen eläimen tappaminen ja toisen eläimen syöminen, joten ne eivät tunne siitä syyllisyyttä. Vain ihmiset
sanovat: "Voi, minun ei olisi pitänyt sanoa noin. Minun ei olisi pitänyt tehdä näin." Vain ihmisluonteeseen kuuluu syyllisyyden
tunteminen, vain ihmisluonteeseen kuuluu aggressiivisuus muita kohtaan. Tässä on siis toinen keskus, jonka kautta te
ajattelette, ajattelette tulevaisuutta, suunnittelette. Teidän fyysinen ... (Nyt on liikaa valoa, voisiko niitä sammuttaa? Voisiko ne
sammuttaa? Parempi sammuttaa valoja, niitä on liikaa. Ne ovat olleet päällä koko ajan ja niitä on liikaa.)

... ja te ajattelette. Tähän ajatteluun tarvitaan energiaa, ja energia tulee rasvasoluista, joita on vatsassa, jotka muuntuvat
sopiviksi aivojen käyttöön. Kun muuntumisprosessi käynnistyy, tämä keskus on kovalla rasituksella. Kun ajattelette, tämä
keskus käynnistyy. Sen täytyy tehdä kovasti työtä vain yhtä tehtävää varten; se huolehtii rasvasolujen muuntumisesta. (Tuossa
on liikaa valoja. Voisiko nämä valot sammuttaa - ne ovat vain päällä, tarkoitan, ... ei, ei, vaan nämä kolme tässä ... Kiitos ... Nämä
valot ovat vieläkin kovin kirkkaat - jos nämä kolme voisi sammuttaa, se olisi hyvä. Ei, vaan nämä kolme. Nämä kolme ovat liikaa.
Ei näitä kolmea valoa tarvita ollenkaan, eihän?

Kylähän Minut voi nähdä muutenkin. Ettekö näe Minua? ... Tuntuu ihan kuin kuvattaisiin elokuvaan!) Siis tämä keskus, jota
kutsutaan Swadishthanaksi, antaa teille tulevaisuuden, energian, jolla voitte ajatella tulevaisuuttanne ja suunnitella. Se antaa
energiaa toteuttaa fyysistä työtä, fyysistä liikkumista tai fyysistä tekemistä. Tämä keskus on kovassa rasituksessa yhtä tehtävää
varten: muuntaa rasvaa aivojen käyttöön. Jos yksi keskus, jolla on monta tehtävää, alkaa suorittaa vain yhtä, kaikki muut
tehtävät jäävät hoitamatta. Sen seurauksena alkaa muodostua ongelmia, koska sen pitäisi hoitaa myös maksaa, haimaa,
munuaisia ja pernaa. Jos se suuntautuu vain yhden tehtävän hoitamiseen, se ohjelmoituu tätä tehtävää varten, eikä se voi
huolehtia muista tehtävistään. Tällä tavalla kehittyy huono maksa, syntyy diabetes, munuaisongelmat ja verenpaine.

Silloin saattaa syntyä myös hyvin vakava sairaus, verisyöpä. Sahaja Yogan avulla voi parantua kaikista näistä vaivoista. Nämä
ovat vain fyysisiä ongelmia, mutta Sahaja Yogalla voi hoitaa myös fyysisiä vaivoja, sillä jos tämä keskus saadaan tekemään
normaaleja tehtäviään, jos se saadaan käyttäytymään normaalisti, voi helposti parantua kaikista tällaisista sairauksista, jotka
syntyvät yliaktiivisuudesta, liiallisesta ajattelusta, liiallisesta mielikuvituksesta. Jatkuva tulevaisuuden ajattelu on hyvin
vaarallista Esimerkiksi, nyt me istumme täällä, meidän pitäisi istua täällä mukavasti ja puhua toisillemme. Sen sijaan me
mietimme, että mitä teemme huomenna. Tai mitä teemme sitten kun olemme päässeet kotiin, mitä ruokaa laitamme, mitä
ruokaa syömme, tai millä junalla matkustamme. Kaikki tällainen tulevaisuuteen suuntautunut käyttäytyminen tekee teistä hyvin
kummallisia. Teistä tulee niin futuristisia, että unohdatte menneisyyden. Tapasin kerran miehen, joka ei muistanut omaa
nimeään. Hän ei muistanut isänsä nimeä, ei äitinsä nimeä, eikä vaimonsa kauhuksi hänenkään nimeään.

Ja vaimo alkoi itkeä. Hän sanoi: "Mitä voi tehdä? Hän on unohtanut kaiken." Mies oli joutunut tulevaisuuden alueelle. Hän eli vain
tulevaisuudessa. Hänet piti saada takaisin keskelle. Sitten vähitellen hän alkoi muistaa asioita. Mies kertoi olevansa erään
suuren alueneuvoston puheenjohtaja Intiassa. Ja hän sanoi, että hän oli - mutta korjasi sitten: "Ei, minä olen." Sanoin, "Oikein
hyvä.

Kuulostaa paremmalta. Nyt olet tilassa, jossa voit sanoa 'Minä olen'" Näin meille käy, ja näin käy meidän yhteiskunnallemme,
joka on hyvin futuristinen. Sen lopettamiseksi voi yrittää kaikenlaista, voi kokeilla kaikenlaisia keinoja. Esimerkiksi, ihmiselle voi
näyttää kuvia hänen menneisyydestään ja kaikkea sellaista, mutta sillä ei saa laukkaavaa hevosta pysähtymään, se menee



menojaan. Ainoa toimiva keino on herättää Kundaliini. Kun Kundaliini herää itsestään, se saa keskuksen valaistumaan ja keskus
palaa normaaliin tilaansa, normaaliin toimintaansa ja normaaliin kuntoonsa. Sen lisäksi se saa itseensä dynaamisuutta, jolloin
tämä keskus, joka pitää huolta huomiostamme, valaistuu, ja meidän huomiomme valaistuu. Ja valaistunut huomio muuttuu
dynaamiseksi, sillä tavalla, että kun nyt istutte siinä, voitte laittaa huomionne keneen tahansa - laittakaa vain huomionne
johonkin, teidän ei tarvitse tehdä mitään Laittakaa huomio johonkin henkilöön, ja voitte tuntea sormenpäissä, mikä tämän
henkilön tila on. Hän voi olla vaikka tuhansien kilometrien päässä. Kun Nixonilla oli ongelmia, niin en tiedä miksi, mutta sanoin:
"Ottakaa selvää miten Nixon voi."

Ja minulle kerrottiin, "Äiti, hän on sotkenut pahasti asiansa." Jeesus on sanonut, "Teidän kätenne tulevat puhumaan." Nyt tämä
aika on tullut. Nämä kädet, jotka näyttävät yksinkertaisilta, ovatkin niin monimutkaisia ja taidokkaasti rakennettuja ja hermojen
päät ovat niin mikroskooppisia, että emme ymmärrä kuinka paljon ne voivat kertoa meille, kuinka pitkälle ne voivat mennä. Kun
herääminen tapahtuu, alatte tuntea ympärillänne värähtelyjä, kaikkialla olevaa Voimaa, jota ette koskaan aikaisemmin ole
tunteneet, tunnette sen omien sormenpäidenne kautta. Nämä sormenpäät, joita laiminlyömme, joita käytämme väärin,
käytämme vääriin tarkoituksiin, nämä sormenpäät valaistuvat, ja alatte tuntea niiden kautta. Siitä puhuin teille, kun kerroin, että
teidän pitää saada itsellenne valaistunut tietoisuus. Juuri tietoisuuden pitää vakiintua. Sillä tavalla alatte tuntea sen
sormenpäidenne kautta - tässä on vikaa, tuossa on vikaa - voitte nähdä missä ongelma on. Kaikki sormet ovat yhteydessä
keskuksiinne.

Nämä ovat viides, kuudes ja seitsemäs - seitsemän vasemmalla ja seitsemän oikealla. Tämä on yhteydessä tunnepuoleenne, ja
tämä oikeaan puoleenne, fyysiseen ja rationaaliseen, tai voi sanoa mentaaliseen puoleen. Saatte tietää millainen henkilö joku on
vain tarkkailemalla, tunnetteko kuumuutta tästä henkilöstä, tai tunnetteko kuumuutta tästä henkilöstä, puutuvatko sormet, tai
tulevatko ne raskaiksi. Ja teille muodostuu yhteys kaikkialla olevaan Voimaan, joka kertoo ja antaa viestejä. Nämä viestit ovat
niin oikeita, että jos vaikka otetaan kymmenen oivaltanutta lasta - nyt on olemassa jo monia syntymästään asti oivaltaneita
sieluja. Me emme ymmärrä nykyään lapsia, mutta nyt he ovat suurenmoisia lapsia, ja he ovat syntyneet juuri nyt, koska aika on
kypsä. Tämä on tuomion aika, tämä on ylösnousemuksen aika, tämä on aika, jota ihmiset ovat kuvanneet kaikissa pyhissä
kirjoituksissa. Suurenmoiset ihmiset syntyvät tänne. Jos tällaisten lasten silmät sidotaan, ja heitä pyydetään kertomaan
henkilöstä, joka istuu heidän edessään, että mikä tämän ihmisen ongelma on, niin kaikki nostavat ylös saman sormen. Kaikki
nostavat saman sormen, vaikka heidän silmänsä ovat sidotut, vaikka he olisivat selin tähän henkilöön, he vain laittavat kädet tätä
henkilöä kohden ja kertovat.

Nämä lapset ovat niin taitavia, he ovat niin taitavia. Kun lapset laittavat sormia suuhunsa, me ajattelemme joskus... Freud, joka
oli mielestäni hyvin kypsymätön, eikä tiennyt paljoa Jumalasta ja elämästä eikä muustakaan, ja hän tiesi hyvin vähän - hänen
mukaansa tässä olisi jotain seksuaalisuuteen viittaavaa. Hän näki kaikessa seksuaalisuutta, ja halusi kaikkien olevan vain
seksuaalisia olentoja, ei ihmisiä. Sanoipa hän mitä tahansa, mutta totuus on, että tällä ei ole mitään tekemistä seksin kanssa.
Koska lapset tuntevat kuumuutta sormissaan, he todella tuntevat sitä, ja siksi he panevat sormen suuhun. He ovat ihan pieniä
lapsia. Täällä on yksi, joka on tullut Lontoosta ja tuolla on toinen, joka on jostain täältä päin. Keneltä tahansa heistä kysyy, he
pystyvät välittömästi kertomaan, missä vika on, mikä chakra ei ole kunnossa. Lapsia ei pysty huijaamaan. He kertovat kaikki
samalla tavalla, että tämä on tilanne.

Tietoisuutenne on siis valaistunut ja kätenne, joissa on sympaattisen hermoston päätepisteet, kertovat teille. Voimme nyt tuntea
keskushermostollamme muiden tilan ja oman tilamme. Jos nyt kysyisin teiltä, kun olette täällä: "Mitä ongelmia teillä on?"
Vastaisitte: "En tiedä mikä minun ongelmani on, en tiedä." Mutta Minä osaan kertoa, mikä ongelma on. Jos menette käymään
lääkärillä, hän sanoo: "Kyllä, ongelma on tämä. Mistä tiesitte?" Teidän ei tarvitse mennä mihinkään tutkimuksiin, ei mihinkään
patologisiin tutkimuksiin, missä kaikki hampaatkin vedetään ulos, ja silmätkin päästä, ja lopulta teille kerrotaan, että olette terve
kuin pukki! Teidän ei tarvitse käydä läpi tällaisia kauheuksia, eikä tuhlata rahaa, ja kokeilla kaikenlaisia turhauttavia tutkimuksia.
Tiedätte kaiken itsestänne vain avaamalla kätenne.

Ja sahaja-joogit voivat myös kertoa teille, että tämä asia ei ole kunnossa, ja tällä tavalla parannutte. Nyt on tullut se aika -
elämme todella ihmeellisiä aikoja. Olemme parantaneet Sahaja Yogan avulla monia syöpää ja leukemiaa sairastavia. Aivan
äskettäin eräs sahaja-joogi tyttö New Yorkista paransi leukemiaa sairastavan. Tämä poika oli kuolemaisillaan, ja lääkärit



sanoivat, että hän kuolee pian. He arvioivat, että poika tulisi elämään ehkä parisen viikkoa vielä, ja sitten hän kuolisi. Tämä oli siis
ainut, minkä he pystyivät tekemään. Mitä kaikkea tämä poika parka oli joutunut kokemaan: hän oli tullut Intiasta saakka ja
maksanut paljon rahaa, ja sai sellaisen lausunnon, että hän tulisi kuolemaan parin viikon sisällä. Jotenkin nämä ihmiset sitten
ottivat yhteyttä Minuun, ja pyysin heitä ottamaan yhteyttä New Yorkissa asuvaan sahaja-jooginiin. Ja he kertoivat, että siellä on
poika nimeltä Rahul, ja hän on tuskin 16-vuotias, ja hänellä on leukemia.

Tämä poika ei vain parantunut, vaan tuli vielä tapaamaan minua Lontooseen, ja nyt hän on taas kotonaan. Kuulostaa todella
ihmeelliseltä, miten joku, joka ei ole lääkäri, jolla ei ole mitään tekemistä lääketieteen kanssa, osaa parantaa? Kaiken
lääketieteen ja kaiken muun yläpuolella on olemassa hienojakoinen Voima, Jumalainen Voima, josta kaikki on saanut alkunsa.
Jos tällaisen Voiman, tavalla tai toisella, saa itselleen, tai jos tietää, miten sitä voi käyttää, voi parantaa kenet haluaa. Nykyään
Minun ei tarvitse enää parantaa, Minun oppilaani parantavat. En tiedä, kuinka monta ihmistä Dr. Warren, joka oli lääkäri, on
parantanut Sahaja Yogan avulla, joka ei ole lääketiede. Kuinka monta potilasta hän itse on parantanut, hän ei pysty laskemaan
sitä. Koko järjestelmä tulee muuttumaan. Nyt teistä tulee oman itsenne ja omien voimienne mestareita, ja kaikki nämä voimat
tulevat vapautumaan teissä. Kun kerromme, että oli olemassa guruja, jotka osasivat parantaa, oli guruja, jotka pystyivät
esimerkiksi lopettamaan jonkin kauhean taudin leviämisen, ajattelemme, että se ei ole mahdollista.

Ajattelemme, että se on mahdottomuus. Miten sellaista voisi olla, miten voisimme uskoa sellaiseen? Se on täysin tuulesta
temmattu juttu. Mutta kun itse näette sen tapahtuvan, ette voi muuta kuin ihmetellä. Matkustin kerran laivalla, ja annoin laivan
kapteenille itseoivalluksen. Sattui niin, että eräs laivan työntekijä jäi vahingossa kylmähuoneeseen ja vilustui ja sai
keuhkokuumeen. Ja tietysti olin arvovieras laivalla, koska mieheni oli sen laivayhtiön puheenjohtaja. Kapteeni ei pyytänyt Minua
menemään alas, koska se olisi ollut liikaa pyydetty. Sanoin: "Hyvä on, jos et anna Minun mennä alas, niin sinun pitää mennä heti
katsomaan miestä. Älä lähetä mitään SOS-hätämerkkiä, että lääkäri tulisi laivalle, vaan mene alas ja laita käsi miehen rinnan
päälle noin viideksi minuutiksi."

Keuhkokuume parani täysin, ja kapteeni ei voinut uskoa sitä. Hän sanoi: "Miten se voi olla mahdollista?" Sanoin: "Se on." Tämä
on nyt tapahtunut teillekin. Te olette nyt tulleet sellaisiksi - hyväksykää se. Teidän pitää omaksua tämä voima, joka teille on
annettu, kuten sanskritin kielessä sanotaan ’viraj’. Omaksukaa se. Olen antanut teille valtaistuimen, mutta ette tiedä, miten sen
voima otetaan käyttöön, miten uskoa siihen, niin se on sama kuin kerjäläispoika pantaisiin istumaan valtaistuimelle, mutta hän
näkee edelleen ihmisiä kulkevan ohi ja ojentaa kätensä: "Antakaa viisi rupiaa. Antakaa viisi rupiaa." Siihen saakka, kunnes otatte
nämä voimat käyttöönne, olette edelleen epävarmoja, vaikka teillä on voimat olemassa.

Ja juuri tämä kohta on hyvin vaikea erityisesti länsimaisille ihmisille, koska he eivät voi uskoa, että heillä voisi olla tällaisia
voimia. He eivät vain usko sitä todeksi. Vaikka sen kertoo, niin he sanovat: "Miten se voi olla mahdollista?" Mutta niin se on.
Otetaan esimerkiksi tämä laite. Jos sen vie jonnekin syrjäiseen kylään ja kertoo, että tällä voi saada äänensä kuulumaan
kaikkialle. Tai vaikka televisio, ja kerrotaan, että siitä näkee kaikenlaisia elokuvia, näytelmiä ja esityksiä ja musiikkia - kyläläiset
eivät usko sitä. He sanovat: "Tästä laatikostako? Tämä näyttää ihan tavalliselta puulaatikolta." Mutta kun siihen kytketään virta,
se näyttää voimansa.

Samalla tavalla se, mikä nähdään ihmisissä hyvin tavallisena ja maallisena, me pidämme sitä itsestään selvyytenä itsessämme.
Emme tiedä, miten yleviä ja suurenmoisia olemme, kuinka Jumala on luonut meidät suurella vaivalla, suurella huolenpidolla ja
rakkaudella, aivan erityistä tarkoitusta varten, ja Hän haluaa antaa kaikki voimansa teidän käyttöönne. Hän haluaa teidän
astuvan Jumalan valtakuntaan nauttimaan Hänen siunauksistaan ja rakkaudestaan. Tämä on sellaista, jota emme voi uskoa;
olemme niin turhautuneita ja tympääntyneitä itseemme, yhteiskuntaamme ja kaikkeen. Mutta se ei ole niin, se ei ole. Tämän vain
täytyy tapahtua. Teitä ollaan juuri yhdistämässä virtalähteeseen ja kaikki toimii. Se on toiminut aikaisemminkin. Se on toiminut
tuhansilla, ja se tulee toimimaan myös teillä. Mutta ihmisillä on absurdeja päähänpistoja, kuten sellainen käsitys, että tästä voisi
maksaa.

Miten mistään elävästä voisi maksaa? Oletteko koskaan maksaneet mistään elävästä? Oletteko esimerkiksi maksaneet siitä,
että kukasta tulee hedelmä? Voiko siitä maksaa kukalle? "Hyvä on, saat yhden punnan, anna minulle hedelmä." Onnistuuko
sellainen? Se on yhtä absurdia, sillä ei elävästä Jumalasta voi maksaa, ei elävästä kokemuksesta voi maksaa eikä evoluution



prosessista voi maksaa. Se on spontaania, se on sisällämme, se toimii. Me ymmärrämme rahaa niin paljon, että emme voi
ymmärtää, että jokin on ilmaista, vaikka olemme jo saaneet niin paljon ilmaiseksi. Meillä on niin paljon ilmaisia asioita, silti me
emme ymmärrä ilmaisten asioiden tärkeyttä, koska ajattelemme, että mikään ilmainen ei voi olla hyvää.

Oikeastaan kaikkien hyvien asioiden pitää olla ilmaisia, muuten emme olisi olemassa, emme eläisi. Jos emme saisi vapaasti
hengittää ilmaa, emme olisi olemassa. Jos näin joskus kävisi esimerkiksi lentokoneessa tai jossain, niin huomaisitte. Silloin
ihmiset tajuaisivat niiden ilmaisten asioiden tärkeyden, joita pidämme itsestään selvyytenä. On ymmärrettävä, että se käsitys,
joka meillä on Jumalasta, Hänen saavuttamisestaan, miten saamme Hänet itseemme, on myös virheellinen. Ajattelemme, että
jos vaikka seisoisimme päällämme, niin saavutamme sen. Jos Jumalan voisi saavuttaa päällään seisoen, silloin koko evoluution
prosessin ajan ihmisten olisi pitänyt seistä päällään! Tai sitten luulemme, että saavutamme sen kilpaa juoksemalla, tai syömällä
sellaista tai tällaista ruokaa, tai tekemällä niin tai näin - ei pidä paikkaansa. Mutta sitten saattaa tulla kysymys, miksi kaikki
uskonnot sanovat: "Teidän ei pidä tehdä niin, teidän ei pidä tehdä näin"? Näin sanottiin, koska näitä asioita tarvittiin pitämään
meidät kunnossa, ylläpitämään ihmisenä olemisen tasapainoa. Joudumme epätasapainoon, jos emme noudata näitä asioita.

Meillä pitää olla tasapaino. Siksi sanottiin: "Älä tee niin". Ihmisillä on taipumus mennä äärimmäisyyksiin. Jos heille sanoo
jotakin... Tunnen ihmisiä, jos heille sanoo, että tämän keskuksen voi parantaa tekemällä tällainen 'asana', tai että pitää tehdä
sellainen harjoitus, niin he tekevät sen sata tai tuhat kertaa päivässä. En koskaan pyytänyt heitä tekemään niin, sanoin vain, että
joskus silloin tällöin voi tehdä, tai kerran viikossa - mutta he tekevät sen sata kertaa. Me menemme äärimmäisyyksiin. Ja sen
takia, että pääsisimme tasapainoon, nämä ihmiset sanoivat meille: "Älkää tehkö sitä, älkää tehkö tätä." Mutta egossamme
sanomme: "Miksi ei? Miksi ei voisi?" Hyvä on, siitä vaan.

Kun sanomme lapsille: "Älkää polttako tupakkaa", "Miksi ei? Kaikki kaveritkin polttavat, siksi minä myös." Hyvä on, siitä vaan
sitten - polta, sairastu syöpään, sitten tehdään reikä tähän ja hengität sitten sitä kautta. Jonkin ajan kuluttua tämä leikataan pois,
nenä leikataan pois, ja liikut kuin kone ja katselet muita ihmisiä; et pysty puhumaan, et voi elää normaalisti. Silloin ihminen
tajuaa: "Hyvä Jumala, kunpa en olisi polttanut." Mutta Sahaja Yogassa emme sano: "Älkää polttako", koska puolet ihmisistä
kävelisi heti tiehensä. Emme koskaan sano: "Älkää juoko", emme koskaan sano: ’älkää’. Sanomme: "Hyvä on, te teette niin, ei se
mitään. Annetaan ensin tämän kokemuksen tapahtua." Ja heti kun se tapahtuu teille, luovutte ihan itse, koska löydettyänne
kaikkein korkeimman, ette enää välitä tällaisista pienistä asioista.

Kaikki huonot tavat jäävät pois automaattisesti, eikä Minun tarvitse pakottaa teitä siihen Teillä on sisällänne kaikki mitä
tarvitsette, se voima, joka ikään kuin nostaa teidät ylös. Kuin lootus, joka nousee ylös mudasta omin voimin, tekin nousette ylös,
ja teistä lähtevä tuoksu leviää yli mudan, ja olette itsekin hämmästyneitä tästä. Olette ensin samaistuneet mutaan, ja ajattelette,
että muuta ei ole - mutta näin ei ole. Kun lootus nousee ylös, se levittää kauniit terälehtensä, ja tuoksu antaa meille sen
persoonallisuuden, joka leviää kaikkialle. Tämä tulee tapahtumaan teille. Kaikista teistä tulee sellainen lootus, joka on piilossa,
joka on täysin näkymättömissä sisällänne, joka tulee aukeamaan, ja teidän jumalallisuutenne tuoksu tulee leviämään. Tänään en
voi kertoa teille kaikista keskuksista, sillä jos alan kertoa teille niistä kaikista, se kestää hyvin kauan. Olen nyt kertonut kolmesta
keskuksesta, kuten näitte, Muladharasta, Swadishthanasta ja Nabhi-chakrasta. Ja muista tulen kertomaa myöhemmin
huomenna. Mutta Minun on puhuttava vielä Hengestä, josta on puhuttu jo iät ja ajat, että meidän pitää tulla hengiksi.

Englannin kielessä ’henki’ (spirit) voi tarkoittaa mitä vain. Se on hyvin monimerkityksinen sana: alkoholista käytetään tätä sanaa
(spirits), kuolleita sieluja kutsutaan hengiksi, ja myös siitä hengestä, joka me olemme, siitä puhtaasta olennosta, josta käytetään
sanaa ’atma’ sanskritin kielessä, käytämme sanaa ’henki’. Tässä puhun nyt siitä hengestä, joka on puhdas olento sisällänne, joka
on kiintymätön, joka on sisällänne oleva todistaja, joka näkee teidät koko ajan, joka tarkkailee teitä, joka sijaitsee sisällä
sydämissänne ilona ja onnellisuutena. Se sijaitsee sydämessä. Tämä henki ei ole tietoisessa mielessämme, se ei ole
keskushermostossamme, se ei ole kontrollissamme. Vertaukseksi voisi sanoa, että sisällämme oleva vasen puoli on kuin jarru ja
oikea puoli kuin kaasu autossa. Me opettelemme ajamaan autoa etuistuimella istuen, ja opettaja, mestari, tarkkailee takana ja
näkee koko näytelmän. Joskus menette vasemmalle - tarkoittaa, että painatte jarrua - joskus painatte kaasua, teette virheitä, ja
sillä tavalla opitte ajamaan. Ajamaan oppiminen on se viisaus, jonka saavutamme tasapainottamalla elämäämme. Tasapaino on
kaikkein tärkein perusta.



Mutta vaikka tasapainoa ei olisikaan, olen nähnyt, että hyvin epätasapainoiset ihmiset tulevat tasapainoon Sahaja Yogan avulla.
Tasapaino vasemman ja oikean, tai sanotaan, jarrun ja kaasun välillä, antaa tilan, jossa voi sanoa, että nyt hallitsette ajamisen
taidon. Mutta edelleen mestari istuu takana tarkkailemassa. Sitten teistä tulee mestari. Tämä mestari on sisällänne oleva henki.
Teistä tulee henki, ja alatte nähdä itsenne ajamassa autoa. Koko asia muuttuu näytelmäksi, draamaksi: tulette erilleen
itsestänne ja alatte nähdä kaiken tapahtuvan silmienne edessä aivan kuin itsenne ulkopuolella olevana näytelmänä, jossa ette
itse ole osallisena. Tulette oman itsenne ytimeen, ja reunalla olevat asiat eivät vaikuta teihin. Teistä tulee rauhallisia, tyynejä ja
autuaita henkilöitä, jotka näkevät reuna-alueen, siellä tapahtuvan liikkeen, mutta eivät itse ole siellä. Näin teistä tulee mestareita,
tällä tavalla teistä tulee profeettoja.

Sahaja Yogassa on se voima, joka voi tehdä Jumalaan uskovista ihmisistä profeettoja, ja näillä profeetoilla on kyky tehdä
muistakin profeettoja - näin sanoo William Blake, tämän maan suuri runoilija. Ja Sahaja Yoga on täsmälleen tätä. Hän ennusti
sen jo sata vuotta sitten. Ja jos tulette nyt Sahaja Yogaan, tulette hämmästymään siitä mitä olette. Kaikki mitä hän on
ennustanut Englannista, että se on huomisen Jerusalem, se huominen on täällä nyt. Teidän maastanne, Englannista - joka on
niin kaukana; en tiedä ymmärtävätkö ihmiset tai ovatko tietoisia, mikä tämä maa on, että se on maailmankaikkeuden sydän, joka
on universumin kaikkein tärkein osa - siitä on tultava Jerusalem. Siksi englantilaisten on noustava ylös velttouden tilastaan ja
nähtävä, mikä heidän potentiaalinsa on, ja noustava ylös omalle tasolleen, ja se tulee tapahtumaan. Sahaja Yoga toimii jo hyvin
Lontoossa. Meitä ei tietysti voi olla kovin monia, koska muovia voidaan tuottaa koneilla tuhansittain, mutta jos halutaan jotain
elävää, se vie enemmän aikaa. Mutta sitten, kun aika on kulunut ja kaikki on valmista, olen varma, että tämä maa löytää oman
asemansa ja siitä tulee Jerusalem, paikka jossa palvotaan, johon ihmiset tulevat palvomaan.

On hyvin yllättävää, mitä kaikkea Sahaja Yogan kautta tapahtuu; päivänkakkara, joka ei koskaan tuoksunut täällä, mutta jos
katsotte nyt, se on alkanut tuoksua. Melkein kaikki Englannin kukat olivat tuoksuttomia, ne olivat tunnettuja siitä. Nyt
suurimmalla osalla kukista on hyvin voimakas tuoksu. Voitte nähdä sen itse. Luonto itse on saanut tämän kaiken aikaan Kukat
muuttuvat, mutta entä ihmiset? Missä he ovat, mitä he tekevät, minne he ovat kadonneet? Tämä on hyvin surullista. Tulin
Lontooseen aivan sattumalta, tai ehkä kaikki oli ennalta järjestetty. Mieheni valittiin virkaan tänne, ja hänen oli muutettava. Ja
tämän YK:n osasto sijaitsi juuri täällä, täällä Englannissa.

Osastoa ei ollut missään muualla. YK:lla oli vain yksi tällainen osasto, ja se sijaitsi Englannissa, ja johon mieheni valittiin, ja niin
Minä olen täällä. En usko, että olisin muuten tullut tänne kuin guru, koska Minulla ei ollut tänne muuta asiaa kuin tämä. Enkä olisi
päässytkään tänne muuten, koska kutsumatta en mene mihinkään maahan Mutta Minut kutsuttiin tänne. Kaikki järjestyy
itsestään. Teidän on nyt vain saatava se toimimaan itsellänne, ja ymmärrettävä, että ei ole kysymys vain dynaamisuudesta ja
elinvoimasta, vaan kaikkein tärkein asia on se, että juuri tällä hetkellä seisotte tuhon tai eheytymisen rajalla. Englantilaiset elävät
hyvin erikoislaatuisessa paikassa. Heidän on noustava tämän paikan tasolle, koska he ovat sydämen soluja. Pidän teille jälleen
luennon huomenna. Toivottavasti pääsette kaikki tulemaan.

Pahoittelen ääneni käheyttä. Olen puhunut koko ajan, joka päivä. Kiitos hyvin paljon. Jos teillä on kysymyksiä, voisin vastata
niihin. Esittäkää kysymyksiä ja vastaan niihin sitten. Sanoitte, että voitte parantaa itseoivalluksen jälkeen. Hänen äitinsä on
kuuro. Voitteko parantaa kuurouden? Tämä on sellainen kysymys, että uskotte Minun olevan sellainen henkilö, jonka pitää
parantaa kaikki. Olette erehtyneet pahan kerran.

Paraneminen tulee Kundaliinin heräämisen sivutuotteena. Olen pahoillani, jos teille on tullut sellainen käsitys, että olen tullut
tänne parantamaan kaikki ihmiset. Sittenhän Minun pitäisi asettua asumaan sairaalaan? Pääasia on se, että Kundaliini pitää
herättää, jolloin paranette. Ymmärsittekö? Jos äitinne olisi täällä, voisimme parantaa hänet. Mutta teidän on ymmärrettävä
pääasia. Jumalalla on paljon tervettä järkeä, kuten meilläkin, ja Hän on kiinnostunut vain sellaisista valoista, kuin me olemme,
jotka voimme toteuttaa Hänen työtään. Sellaiset, jotka esimerkiksi ovat hyvin sairaita, voivat parantua hetkessä. Tulette
hämmästymään, sanon sen teille.

Intian presidenttimme meni Amerikkaan saamaan hoitoa, mutta he epäonnistuivat, ja hän oli lähdössä takaisin Intiaan. Menin
muodolliseen tapaamiseen hänen luokseen. Lähettiläs kertoi presidentille nimeni, ja hän oli kuullut nimeni Intiassa. Hänen



vaimonsa sanoi: "Ettekö voisi parantaa miestäni?" Ja hän eli viimeisiä hetkiään .. Ja rituaaleja oli jo alettu järjestää Intiassa.
Laitoin vain käteni hänen selälleen kymmeneksi minuutiksi, uskokaa tai älkää. Hän ei ollut saanut nukuttua päiväkausiin kivun
takia. Hän sanoi: "Kipu on hävinnyt. Haluan nukkua." Ja hän nousi ylös ja oli täysin kunnossa.

Hän käveli alas, ja ihmiset olivat tuoneet hänelle jo paaritkin. Hän vain käveli alas. Ihmiset eivät uskoneet silmiään. Tämä
tapahtui, koska häntä tullaan käyttämään Jumalan työssä. Jos talossamme on lamppuja, jotka eivät ole koskaan käytössä,
emme tarvitse niitä. Me hankkiudumme eroon niistä. Samalla tavalla ei Jumaluuskaan paranna kaikkia ihmisiä. Hän parantaa
tuhansia, mutta joillekin hyvin sairaille, Hän sanoo: "Sinä saat tehdä vielä yhden kierroksen. Sopiiko? Tule takaisin puhdistuneena
ja levänneenä, sitten se varmasti onnistuu."

Kaikki eivät siis välttämättä parannu, eivät välttämättä. Mutta hyvin monet ovat parantuneet, ja kaikki on alkanut toimia. Mutta
meidän päätehtävämme ei ole parantaa ihmisiä. Ei. Se on oivallusten antaminen ihmisille ja sivutuotteena, tietysti, jos äitinne
saa itseoivalluksen, niin kuurous häviää. Monet ovat parantuneet kuuroudestaan. Vieläpä kaljutkin ovat saaneet hiuksensa
takaisin. Eräällä miehellä ei ollut lainkaan hiuksia, kun hän tuli luokseni. Ero ennen ja jälkeen oivalluksen on niin merkittävä, että
on parempi ottaa kuvia ennen oivallusta ja nähdä sitten itse. Joskus käy niin, että oivalluksen jälkeen ihmisillä on valokuvia
ajasta ennen oivallusta, mutta he ovat heittäneet ne menemään Se on eri asia, mutta pääasia ei ole parantaminen, vaan
itseoivallus - se on kaikkein tärkeintä.

Iällä ei ole mitään merkitystä. Eilen, muistaakseni Birminghamissa, annoimme oivalluksen eräälle hyvin vanhalle herralle. Iällä ei
siis ole mitään merkitystä, terveydentilalla tai muulla sellaisella ei ole merkitystä. Kaikki voivat saada oivalluksen, ja kaikkien
pitäisi pyrkiä saaman se. Ymmärrättekö? Jos tuotte hänet tänne, niin voimme hoitaa häntä. Mutta en lupaa mitään.

Jumala siunatkoon teitä.

Mutta itseoivalluksen voin tietenkin luvata teille. Jos olette kärsivällisiä, kuten Minä olen teidän kanssanne. Teidän pitää olla
kärsivällisiä. Onko muita kysymyksiä? (Hänellä on ollut rinnassa ongelmia neljä, viisi vuotta. Voiko häntä auttaa mitenkään?)
Tietysti voidaan. Siis rintaongelmia, kuten hengitysvaikeuksia, vai millaisia? Hengitysvaikeuksia? Onko hän intialainen? Astma.
Oletteko intialainen?

Aa..., intialaiset. He ottavat niin paljon kylpyjä. He luulevat vieläkin olevansa Intiassa. Joka päivä kylpy aamuisin ja sitten ulos.
Eikö niin? Niin ei pidä tehdä. Tämä on Englanti. Meidän pitää ottaa kylpy iltaisin. Meidän pitää elää kuin englantilaiset. He
kylpevät koko ajan; intialaiset nähkääs kylpevät yhtenään.

Heidän pitää päästä kylpyyn joka päivä, olipa lämpötila nollassa tai miinus kahdessatoista. Kylpyyn pitää päästä. Siitä on
muodostunut heille tapa. He eivät tunne oloaan hyväksi ilman kylpyä, ja siitä sitten tulee tällaiset vaivat. Mutta me hoidamme
sinun astmasi joka tapauksessa. Eikö niin? Ei se ole vaikeaa. Mutta täällä Englannissa ei pitäisi kylpeä niin paljon. Ehdotan, että
jos haluaa ottaa kylvyn, kannattaa ottaa se illalla, niin kuin englantilaisetkin tekevät, koska ilmasto täällä on hyvin salakavala. Jos
otatte kylvyn ja nousette pois kylvystä, saatte varmasti ongelmia rintaanne.

Ja sen lisäksi saatte vielä niveltulehduksen ja kaikkea muuta. Tällaisia asioita ei ajatella tässä maassa. Ilmasto on sellainen, että
on oltava varovainen. En tarkoita, että kylpemistä pitää välttää koko ajan. Koska sanoessani yhtä, Minun pitää puhua myös
toisesta äärimmäisyydestä. Mutta me intialaiset olemme kyllä kovia kylpemään. Henkilökohtainen puhtaus merkitsee intialaisille
liian paljon. Mutta yleinen siisteys, tai kollektiivinen siisteys on täällä parempi. Kuten nurmikoiden hoito ja katujen puhtaudesta
huolehtiminen on paljon parempaa. Meidän pitää yhdistellä näitä asioita.

Se on tärkeää. Se voi toimia. Eikö niin? Astma ei ole niin vakava ongelma. Onko muuta? (Millä tavalla se tapahtuu?) Meillä on
sisällämme keskus, joka on Shri Raman keskus oikealla puolella. Me kutsumme sitä oikeaksi Sydämeksi. Jos saamme sinulla
sen keskuksen kuntoon, tulet paranemaan. Me laitamme sinut kuntoon.

Kerromme miten pitää tehdä. (Hän kysyy, kuinka monta tuhatta vuotta sitten jooga on syntynyt.) Mitä joogaa tarkoitatte? Jooga,



spontaani jooga on ollut olemassa aivan koko ajan. Katsokaas, kaikki elävä on spontaania. Ja elävä prosessi on aina ollut
olemassa. Emme siis voi sanoa, milloin se on alkanut. Voimme sanoa, milloin se on eriytynyt. Kun Jumala ja Hänen Voimansa
menivät erilleen, ja Jumala alkoi tarkkailla kaikkea todistajana, silloin Jumala ja Hänen Voimansa alkoi toimia. Silloin syntyivät
kaikki universumit, ja syntyi myös meidän universumimme, josta sitten ihmiset syntyivät.

Ja nyt kaiken pitää jälleen tulla yhdeksi. Luotujen täytyy tuntea Luojansa. Yksi, kaksi, kolme, neljä - on aina ollut muutama, jotka
ovat saaneet tämän yhteyden, mutta nyt on koittanut evoluution hetki suurille massoille. Elämän kasvulle ei voi antaa mitään
ajankohtaa. Ei voi sanoa, milloin se alkoi, kuinka monta vuotta se on jo jatkunut. Nyt on kukinnan aika, jolloin monet saavat
itselleen joogan siunaukset. Kiitos paljon. Mitä kysyttiin? (Puhuitte Kundaliinista. Sen herättäminen tavallisille ihmisille on hyvin
vaikeaa.)

Kuka teille on kertonut sellaista? Se ei pidä paikkaansa. Nämä epänormaalit ihmiset sanovat sitä epänormaaliksi, kun he
puhuvat Kundaliinista, koska eivät tiedä, miten se herätetään. Sen herättäminen on todella helppoa. Se on todella helppoa, jos on
oivaltanut henkilö. Lapsikin pystyy siihen. Ne ihmiset, jotka sanovat, että Kundaliini on vaikea, ovat niitä, jotka eivät tiedä
Kundaliinista yhtään mitään. He eivät ole mestareita. Mikä mestarille olisi vaikeaa? Tavallisestakin ihmisestä voi tulla mestari,
joten mikä on vaikeaa?

Nämä ihmiset eivät ole mitään mestareita. He ovat täysin naiiveja, rahanahneita, hyödyttömiä ihmisiä. He kirjoittavat kirjoja
tietämättä mitään Kundaliinista. He johtavat ihmisiä harhaan. Kundaliinin herättäminen on todella helppoa. Se liikkuu kätenne
liikkeen mukaan, näette, kuinka se nousee ylös, ja näette, kuinka se sykkii pään päällä. Se ei ole lainkaan vaikeaa. Kerroin teille,
että se on elintärkeä tapahtuma, ja kaiken, mikä on elintärkeää, on oltava ilmaista ja helppoa - Sahaja. Intiassa meillä oli Nanaka,
joka sanoi: "Sahaja samaadhi laago. Sahaja samaadhi laago."

Kukaan ei ole sanonut, että se olisi vaikeaa. Kabira ei myöskään sanonut niin. Hän sanoi: "Paacho pachiso pakar bulau ek hi dor
bandhahu." ’Kokoan yhteen kaksikymmentäviisi ihmistä, ja yhdistän heidät yhdellä langalla.’ Sellaiset henkilöt, joilla oli
arvovaltaa, puhuivat aina näin. Kukaan ei ole sanonut, että se olisi vaikeaa. Vain ne ihmiset, jotka eivät tiedä, miten se tehdään,
joilla ei ole arvovaltaa, puhuvat tällä tavalla. Älkää uskoko heitä. Se on hyvin helppoa. Näette sen itsekin. Jos oletetaan, että se
on helppoa, miksi sitten kieltäisimme sen?

Oletetaan, että haluaisin antaa teille timantin ilmaiseksi, ettekö haluaisi nähdä sitä, ettekö haluaisi sitä? Vai ajatteletteko: "Voi, se
on hyvin vaikeaa. Miten se voisi onnistua?" Mutta Minä sanon, että se on helppoa. Teidän ei tarvitse maksaa siitä.
Ymmärrättekö? Mitä kysyitte? Aivan oikein. Istukaa alas, istukaa. Hyvä on, hyvä on.

Olkaa hyvä, ja istukaa. Minä kerron. Ihmiset ovat yrittäneet tällaista keinoa. Se ei toimi tällä tavalla. Sanotaan vaikka, että teidän
autossanne on jotain vikaa? Saatteko korjattua sen istumalla auton sisällä? Saatteko sen kuntoon? Teidän on noustava ulos
siitä. Aluksi Kundaliini pitää saada nousemaan. Ihmiset ovat sotkeneet kaiken.

Hatha Yogassakin, jossa on ’astangoja’, ensimmäinen asia on ’Ishwar Pranidhana’. Ensimmäinen on Jumalan vakiinnuttaminen,
ensiksi teidän täytyy saada yhteys Jumalaan. Kristinuskossakin teidän pitää ensin saada kaste. Tietenkin se on siinä
keinotekoista, sen voi unohtaa, mutta teidän on saatava kaste. Hindunakin teidät pitää tavallaan saada kaste, jota kutsutaan
‘yagnopavitaksi’, kahdeksan vuoden iässä. Oivallus tarkoittaa sitä. Ja Muhammed Sahib ja kaikki muslimit käyttävät ’sumtaa’
(vapautus ajatuksista ja mielestä) - se on sama asia. Aivan ensimmäiseksi teidän on saatava Oivalluksenne. Se ei tarkoita sitä,
että teistä tulee mestareita. Mutta Kundaliinin heräämisen ja Kundaliinin kasvamisen jälkeen teistä tulee mestareita.

Tämä oli oikea tapahtuma, mutta nyt se on käännetty ylösalaisin. Miten voitte puhdistaa itsenne, jos ette nouse pois liasta? Jos
esimerkiksi sarini likaantuu, Minun on otettava sari pois päältäni ja puhdistettava se. Eikö niin? Ja siksi se on vaikeaa. Siitä on
kysymys. He ovat saaneet aikaan sekaannuksen. Älkää uskoko kaikkiin näihin tarinoihin. Jos yritätte tukahduttaa egonne, se
pysyy tiukasti päässänne. Se ei koskaan juokse tiehensä.

Jos yritätte tukahduttaa superegonne, siitä ei ole mitään apua. Mutta täällä se tapahtuu automaattisesti, ja miten se tapahtuu,



siitä kerron teille huomenna. Herättämällä nämä jumaluudet sisällänne, ego ja superego häviävät. Kundaliinin herääminen saa
sen aikaan. Ja aivan lopuksi, jos haluatte Minun tunnustavan, Minussa on jotain erikoista, koska saan sen tapahtumaan. Täytyy
olla jotain erikoista. Jos ette ristiinnaulitse Minua, sen verran voin sanoa, en enempää. On parempi, että otatte siitä selvää, koska
muuten olette heti ristiinnaulitsemassa Minua. En halua sitä enää uudestaan. Ymmärrättekö?

Jumala siunatkoon teitä.

Niin, lapseni? Siihen ei tarvita mitään leikkausta. Meillä on Sahaja Yogassa tekniikoita, Jumalallisia tekniikoita, joilla avaamme
sydämemme. Hämmennys on vaikuttanut myös toisella tavalla, ja tämä hämmennys on johtanut ongelmiin. Hämmennys siitä,
millaiset suhteemme tulisivat olla omaan itseemme, muihin ihmisiin ja yhteiskuntaan. Suuri sekaannus alkoi jo kauan sitten, kun
‘Smritit’ kirjoitettiin, tai voidaan sanoa silloin, kun uskontoa harjoitettiin, kaikki oli juuri päinvastoin. Aloimme tehdä kaikkea, ja
siksi menetimme voimamme. Asenteemme itseämme kohtaan pitää olla sellainen, että meidän pitää yrittää tehdä itsestämme
täydellisiä. Se on hyvin tyrannimaista.

Kun halusin tehdä Sahaja Yogasta täydellisen, olin samalla tyrannimainen Itseäni kohtaan. Se työmäärä, jonka otan irti tästä
kehosta, ja ne ponnistelut, joita teen tämän kehon kautta, ja täydellisen kärsivällisyyteni venytys äärimmilleen - Minä pystyn
siihen. Normaalisti ihmiset luovuttavat ja sanovat: "Voi, Äiti, tämä on liikaa. Emme kestä enempää." Olette varmaan huomanneet
sen. On oltava tyrannimainen itseään kohtaan, jos haluaa tulla täydelliseksi. Tällä tavalla meidän pitää toimia itseämme kohtaan.
Ja taas toisia kohtaan pitää luoda täydelliset suhteet. Kun nyt olette saaneet itsellenne veljen, hän on teidän veljenne, hänen
pitää olla täydellinen veli. Jos hän on teidän isänne, hänen pitää olla täydellinen isä. Mutta mikä hämmennys!

Tavallaan mitä valaistuneemmiksi tulette, mitä korkeammalle nousette, sitä epäselvempää on: kuka on siskonne, kuka on
äitinne, kuka on isänne? Myös sahaja-joogien väliset suhteet muuttuvat epäselvemmiksi. Te olette sahaja-joogeja, olette kaikki
profeettoja, teidän on kunnioitettava toisianne. Olette kaikki profeettoja, puhutte samaa kieltä. Teidän pitää rakastaa toisianne.
Se ei ole rationaalista, sen on tapahduttava teille, koska näiden suhteiden täytyy vakiintua, näiden ideaalisten suhteiden. Olette
nähneet, kuinka monet ihmiset ovat vihaisia Minulle: "Äiti, olette liian kärsivällinen sahaja-joogien kanssa." Mutta he ovat Minun
lapsiani. Minun on tultava täydelliseksi, ja suhteeni heihin pitää olla täydellinen. Minun on mentävä äärimmäisen pitkälle
anteeksiannossani, jotta he pääsevät nousemaan ylös.

Eli, suhde muihin täytyy olla täydellinen Oletko täydellinen isä? Oletko täydellinen äiti? Oletko täydellinen sisko ja täydellinen veli?
Oletko täydellinen kansalainen muita kohtaan? Yhteiskunnan on oltava pragmaattinen, käytännöllinen. Yhteiskunnan on saatava
asiat toimimaan pragmaattisesti, ja pragmaattisuus tulee muutoksen kautta. Esimerkiksi nyt voisin sanoa, että Intia ei tarvitse
vegetarismia. Englanti taas tarvitsee sitä. Se on pragmaattista. Yhteiskunnan on oltava pragmaattinen.

Täällä olemme pragmaattisia itsemme suhteen, mutta emme yhteiskunnan, vain itsemme suhteen. Kaikki toimii periaatteella:
"Mitä vikaa siinä on?" Nainen, jolla on kaksi lasta, karkaa toisen miehen kanssa. "Mitä vikaa siinä on?" Tai sitten nainen, jolla on
lapsia, voi pettää vaikka maansa lastensa vuoksi. ”Mitä vikaa siinä on?" Sisällä oleva hämmennys aiheuttaa ongelmia, ja siksi
emme tiedä miten avautua. Jos pääsisimme eroon hämmennyksestämme, asiat voisivat tulla kuntoon. Se voi tapahtua Sahaja
Yogan kautta. Mielestäni kaikki hämmennys on epäkypsien ihmisten aikaansaannosta.

Inkarnaatioissa ei ole mitään vikaa, eikä profeetoissa. Vika ei ole heissä, he ovat täydellisiä ihmisiä. Vika on meidän
asenteessamme. Jos käytämme erotuskykyämme ja tarkistamme asennettamme itseämme, toisia ihmisiä ja yhteiskuntaa
kohtaan, kaikki tulee toimimaan. Se tulee olemaan kaunista. Sydämemme on sulkeutunut tämän hämmennyksen vuoksi.
Pelkäämme toisia ihmisiä. Mitä pelkäämistä muissa on? Suhde on täydellinen. Mitä voimme tehdä?

Mitä muihin ihmisiin tulee, teidän suhteenne heihin, teidän sydämenne on täydellinen. Se ei ole tärkeää, mitä ihmiset tekevät
teille. Se mitä teette heille, sen täytyy olla täydellistä. Minun täytyy vain jatkaa heidän rakastamistaan. Minun täytyy jatkaa heidän
ihailemistaan, kannustamistaan, ravitsemistaan, ja antaa heille se, mitä Minun kuuluu antaa. Otetaan esimerkiksi vesilähde, joka
on Äiti Maan pinnan alla, miettiikö se, millaiselle puulle se vettään antaa, millaista tehtävää se on suorittamassa? Se vain antaa
lähteestään, se antaa vettään. Samalla tavalla, koska te olette lähde, niin suhteenne muihin ihmisiin täytyy olla täydellinen. Tämä



hämmennys on toiminut jo kauan, ja olemme alkaneet hyväksyä sen kaiken. Ja tämä on johtanut meidät sellaiseen ansaan, että
sydämemme ovat sulkeutuneet.

Ymmärrättekö?
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Hyvä, että Dr. Warren pystyi kertomaan teille chakroista, joista puhuin teille eilen.

Yhdellä lyhyellä luennolla ei pysty kertomaan kaikkea. Jos saatte Itseoivalluksenne ja edistytte hyvin, voitte kuunnella
nauhoitettuja puheitani, joita on satoja, ja voitte ymmärtää, että tämä tieto on laaja kuin valtameri. Kerroin teille eilen, että kun
saatte oivalluksenne, te itse tulette tiedoksi. Se on hyvin hämmentävä lause, ihmiset eivät ymmärrä, mitä tarkoittaa: 'tulla
tiedoksi'. Eräs herra tuli luokseni ja kertoi: "Minun guruni on jo antanut minulle tiedon." Kysyin: "Miten?" "Koska hän kertoi minulle,
'Olen antanut teille tiedon.'" Sanoin: "Mutta miten tiedät, että se on tietoa? Kuinka voit uskoa, että hän antoi sinulle tiedon?" Ja
hän sanoi, "Ei Äiti, hän kosketti otsaani, ja minä näin valon."

Sanoin: "Mutta voihan nähdä valon muutenkin. Mistä siis tiedät, että sinulla on tieto?" Niinpä hän alkoi miettiä asiaa. Hän kysyi
sitten: "Mitä tapahtuisi, jos minä saisin tiedon?" Sanoin, "Tässä vieressäsi istuu toinen henkilö, ja hän on sahaja-joogi. Hän tietää,
mikä Kundaliini on; hän tietää myös, miten sinun Kundaliinisi nostetaan. Hän tietää, mikä sinun ongelmasi on, mitkä chakrat ovat
tukossa. Hän tietää myös, mitkä hänen omat ongelmansa ovat." Ja hän kysyi Minulta: "Kuinka hän voi tietää sen?" Sanoin: "Hän
on tullut tiedoksi."

Kuten kerroin teille eilen, teidän pitää pystyä tuntemaan keskushermostollanne, mitä on itsenne ja toisten sisällä. Otetaan
esimerkiksi ihminen, joka on hullu. Kun hän alkoi tulla hulluksi, hän ei tiennyt sitä. Hän ei ymmärtänyt, että hän oli jo riivattu, ja
että hän on tulossa hulluksi, ja että sitä pitäisi hoitaa. Hän ei tajunnut ollenkaan. Pikku hiljaa hänestä tuli hullu, ja nyt hän on
hullujenhuoneella. Tai ihminen, joka saa syövän, hän ei tiedä, että hänelle on kehittynyt syöpä, kunnes hänelle kerrotaan: "Teillä
on vain pari viikkoa elinaikaa jäljellä." Tämä tapahtuu fyysisellä ja mentaalisella tasolla. Ihminen, joka on egoistinen, ei tiedä, että
hän on egoistinen, että hän tukahduttaa muita ihmisiä, ja että muut ovat osanen häntä itseään. Hitler ei ikinä käsittänyt,
minkälainen hirveä paholainen hän oli, että hän päätyy helvettiin, ja ne, jotka olivat Hitlerin lähettyvillä silloin, eivät käsittäneet,
että yhteiskunnassa kasvaa paholainen, että paholainen on tulossa.

Kukaan ei ymmärtänyt tätä kaikkea, ja yhtäkkiä 11 vuoden jälkeen hän tuli takaisin hirveänä, tuhoavana, saatanallisena voimana.
Jos luette kirjoja ajalta ennen hänen valtakauttaan, ihmiset itse asiassa tukivat häntä. He sanoivat: "Me vajoamme rappioon,
yhteiskuntamme on rappiolla, tarvitsemme henkilön, joka johtaa meidät kurinalaisuuteen, joka pitää meille hieman kuria. Me
tarvitsemme kuria, meillä täytyy olla kuri." Siksi hänestä pidettiin. Jopa nuoret opiskelijat pitivät hänestä. Kun hän meni
ylipoistoihin, hän hurmasi kaikki sanomalla, "Meillä täytyy olla kuri, meidän pitää olla kurinalaisia, teidän ei pidä syödä sitä ja tätä
ruokaa, teistä pitää tulla hyvin kurinalaisia." Ja nuoret pitivät paljon sellaisesta puheesta. He eivät tienneet, oliko tämä mies
paholainen vai ei. Tieto on sellaista, että sen kautta näette itsenne ja toiset hienojakoisesti.

Se hienojakoisuus, joka meissä on, ja joka muissa ihmisissä on, sijaitsee chakroissamme. Nämä chakrat ovat meidän
sisällämme, ja nämä chakrat ovat ne, jotka toimivat tarpeen mukaan aina, kun meillä on jokin hätä. Esimerkiksi, jos meidän
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täytyy juosta oikein kovaa, voimme juosta kovaa. Sydämemme alkaa lyödä, sympaattinen hermosto alkaa toimia, ja sitten
chakrat palauttavat taas kaiken normaaliin tilaan toimittamalla energiaa sinne, mistä se on vähentynyt. Ne palauttavat kaiken
normaaliksi. Sympaattinen hermostomme jakautuu sekä vasemmalle että oikealle puolelle. Kun jakautumista tapahtuu
chakroissa liikaa, nämä chakrat joutuvat erilleen toisistaan Joka chakrassa asustaa jumaluus. Kun jumaluus nukahtaa, tapahtuu
eriytyminen kokonaisuudesta, koska näin olemme yhteydessä kokonaisuuteen. Jos tämä olisi selkärangan nikama, ja se olisi
näin, jos se lähtisi paikaltaan, yhteys kokonaisuuteen häviäisi, ja kontrolli katoaisi. Kun kontrolli katoaa, alatte toimia erillisinä.

Kun solu alkaa toimia erillisenä, se muuttuu pahanlaatuiseksi. Se menettää suhteensa kokonaisuuteen, joka antaa sille
tasapainon, koon ja toiminnan rajat siitä, kuinka paljon voi kasvaa. Ja näin syöpä saa alkunsa. Nykyään myös yhteiskunnassa -
koska yhteiskunta on muuttumassa ego-keskeiseksi - me kyselemme: "Mitäs väärää siinä on? Mitä väärää siinä on?" Juuri äsken
Warren kertoi teille, että meidän sisällämme on dharma. Meillä on kymmenen dharmaa, kymmenen ylläpitäjää meissä,
Kymmenen käskyä, joita meidän tulee noudattaa. Miksi? Sillä jos ette noudata niitä, joudutte epätasapainoon. Ja kun
epätasapaino jää meihin, teille saattaa tulla mitä tahansa näistä ongelmista, jotka johtuvat epätasapainosta.

Siksi emme pysty parantamaan syöpää, koska emme voi pakottaa soluja takaisin niiden normaaliin tilaan. Parhaimmillaankin
voimme vain poistaa solut ruumiista, jotka hyökkäävät muita soluja vastaan, ja tekevät niistäkin ego-keskeisiä. Mutta emme
osaa tehdä niistä enää normaaleja. Se onnistuu vain värähtelyjen avulla, sillä antaessanne värähtelyjä näille keskuksille, niistä
tulee voimakkaampia, niiden aura laajenee. Pienestä ympyrästä tulee isompi, se ympäröi molemmat puolet ja tuo ne yhteen, ja
jumaluudet heräävät uudelleen, ja solut alkavat saada viestejä kokonaisuudelta. Tämä on yksinkertainen, hienojakoinen periaate.
Mutta miten ihminen, joka sairastuu syöpään, voi tietää, onko hänellä syöpä vai ei? Ei ole mitään tapaa tietää sitä. Mutta kun
tulette tiedoksi, alatte saada tuntemuksia sormiinne, ja on olemassa koodeja ja koodikieli, joka kertoo teille, mitkä keskukset
ovat tukossa ja kuinka ne parannetaan. Olette välittömästi valppaina, koska tiedätte, että se tapahtuu.

Ihmiset, joilla on mielen ongelmia, eivät tiedä, että heillä on tällaisia ongelmia. Jotkut heistä eivät ole siitä lainkaan tietoisia,
mutta sitten he ymmärtävät, että heillä on mielen ongelmia. Eräs psykiatri tuli tapaamaan Minua, juuri tänään hän oli käymässä.
Hän on sahaja-joogi ja hän hoiti erästä mieleltään sairasta ihmistä. Hän on psykiatri, ja hän huomasi että tämä sormi alkaa aina
täristä Minun edessäni. Tämä sormi ja tämä peukalo. Jos tässä sormessa polttaa ja tämä tärisee, se tarkoittaa, että jokin asia
riivaa häntä, yksinkertaisesti. Hän pystyy puhdistamaan sen, koska sahaja-joogilla menee siihen vain pari minuuttia. Ihminen,
jolla on tällainen tukos, voidaan myös puhdistaa, sillä kun tietää mikä keskus on kyseessä, ja jos tietää, mitkä jumaluudet pitää
herättää, ja jos tietää, miten ne herätetään, sen saa puhdistettua. Sillä tavoin myös hullut ihmiset voivat parantua.

Tuolla kadulla oli hullu mies. Olin täällä sisällä silloin, kun hän puhui. Hän sanoi: "Teidän täytyy etsiä Kristusta, etsiä Jumalaa."
Kaikenlaista hän puhui siinä kadulla. Hän on itse hullu, ymmärrättekö Hullu, joka johtaa muita, minne? Hullujenhuoneelle? Hän
puhuu kovaan ääneen, "Etsikää Herraa, etsikää Jumalaa." Kuinka? Kuinka voi etsiä? Julistamalla, "Etsikää Herraa, etsikää
jumalia."

Niinkö se käy? Jos sanon teille, "Laittakaa huomionne sisällenne." Juuri nyt te istutte Minun edessäni, se on yksinkertaista,
huomionne on Minua kohti, kääntäkää nyt huomionne sisällenne. Pystyttekö siihen? Saatatte sanoa, "Kyllä se onnistuu." Se ei ole
niin. Te ette tee sitä ollenkaan. Jotain täytyy tapahtua sisällänne. Ennen kuin tämä jokin tapahtuu, huomionne ei voi mennä
sisällenne. Monet ihmiset vain uskovat johonkin valheeseen, ja uskovat niin pitkään, että alkavat kärsiä siitä.



Olen nähnyt sellaisia ihmisiä. Fanaatikkoja. Vanhalla iällään heistä tulee joko hyvin väkivaltaisia tai täysin hyödyttömiä. Tai
aggressiivisia tai tylsiä. Jotkut heistä tulevat puolihulluiksi, ja jotkut täysin hulluiksi. Joten uskominen johonkin ilman, että on
tietoa siitä, on täyttä sokkopeliä. Sitä täytyy ravita. Meillä Intiassa on sikhismi, joka on hieno uskonto. Mutta ihmisten, jotka
kuuluvat sikheihin, ei kuuluisi juoda lainkaan. Guru Nanaka sanoi niin: "Teidän ei tule juoda," koska Hän tiesi siitä, Hän tiesi mistä
puhui.

Hän oli Esiaikaisen Olennon inkarnaatio. Hän oli Esiaikainen Mestari, ja hän sanoi, "Teidän ei pidä juoda" Minulle on kerrottu, että
Englannissa sikhit juovat jopa enemmän kuin skotit. Se on todella hämmästyttävää. Kuvitelkaa! Samoin islamissa, Muhammed
Sahib ja Nanak Sahib ovat yksi ja sama henkilö, Hän sanoi samalla tavalla. Mooses sanoi samalla tavalla, kysykää juutalaisilta,
mitä he tekevät? Hän sanoi: "Väkijuomia, alkoholia tulee välttää." Muhammed Sahibin aikaan ei ollut tupakkaa, joten Hän ei
puhunut tupakoinnista. Niinpä muslimit sanovat: "Kyllä tupakkaa voi polttaa, ei se haittaa." Näin asiat ovat - on niin paljon
porsaanreikiä.

Intiassa meillä on monta sellaista yhteisöä, että jos näkisitte, niin hämmästyisitte todella. Jainalaiset eivät syö lihaa, mutta
juopottelevat. Voitteko kuvitella? On tosiasia, että juominen on tietoisuutta vastaan, Mahavira ei puhunut muusta kuin
Chaitanyasta. Buddha ei koskaan sanonut: "Älkää syökö lihaa." Se ei tarkoita, että teidän pitäisi syödä lihaa, vaan tarkoitan, että
Hän ei puhunut siitä aiheesta, se ei ollut tärkeää. Hän itse, Buddha itse kuoli syötyään raakaa sianlihaa. Hän meni erääseen
taloon - Buddha oli oivaltanut sielu, suuri henkilö, Hän oli inkarnaatio -, ja Hän meni vieraaksi erääseen taloon. Hän ilmestyi sinne
aivan yhtäkkiä, ja talon isäntä oli tavallinen metsästäjä, ja hän sanoi: "Oi Buddha, tulitte minun kotiini, mitä voisin antaa Teille,
mitä voisin valmistaa?" Buddha sanoi: "Minulla on vain vähän aikaa, anna minulle mitä tahansa sinulla on."

Isäntä sanoi: "Tapoin villisian, mutta ruoka täytyy vielä valmistaa ja siihen menee aikaa." Buddha sanoi: "Hyvä. Anna vain, vaikka
se ei ole kypsää." Ja Hän kuoli sen vuoksi. Ja jopa jainalaisuudessakin, jossa Naminath oli ensimmäinen, ja hän oli Shri Krishnan
serkku. Hänen häissään oli iso ohjelmanumero, ja sinne tuotiin paljon lintuja. Ja he olivat jainalaisia, kuvitelkaa! Kun Naminath
näki niin monta lintua tapettavan, hän tunsi vastenmielisyyttä, ja sanoi: "Nyt tällainen saa riittää." Nyt he ovat menneet toiseen
äärimmäisyyteen, kasvissyöntiin. Ihmiset voivat itse olla hyvin ilkeitä, mutta se ei heitä haittaa.

He voivat olla niin ehdottomia kasvissyöjiä, että ette voi kuvitellakaan. Tämä on se ongelma, joka uskonnoissa on, että ihmiset
menevät aina äärimmäisyyksiin. Ensimmäinen asia uskonnoissa on välttää äärimmäisyyksiä, se on jokaisen uskonnon perusta.
Tiedätte, kuinka kristinuskossa Kristus on sanonut: "Pysykää loitolla kuolleista, älkää olko tekemisissä niiden kanssa", Hän ajoi
pois kuolleet henget ja laittoi ne sikoihin, ja ajoi siat mereen. Tiedätte kaikki sen tarinan. Mutta joka kirkossa on kuolleita
makaamassa ihmisten jalkojen alla. Ei tiedä miten kirkossa pitäisi kävellä, kun ne kaikki makaavat siellä alla. Onnekseni, tai ehkä
epäonnekseni, olen asunut kirkon vieressä koko Englannissa oloni aikani, ja yöllä näen, kun ne tulevat ulos haudoistaan, ja
sanon: "Voi Luoja." Ja siellä lapset istuvat ja rukoilevat Jumalaa. Mitä he saavat siitä itseensä?

Ei ihme että katolisuus on saanut aikaan tällaisen katastrofin, kaiken tämän "kristinuskon". Jokaisessa uskonnossa niiden



seuraajat ovat kääntäneet kaikki perusperiaatteet ylösalaisin. Ensiksikin, Kristus on se, joka kontrolloi kuolleita. Hän imee
itseensä kuolleiden vaikutukset, ja Hän kielsi kuolleet täysin joka paikassa, kaikissa kirkoissa. Jostain syystä vain Intiassa ei
tehdä niin. En tiedä miten he onnistuivat siellä. Mutta täällä joka kirkossa makaa kuolleita ruumiita. Sahaja-joogit eivät halua
käydä kirkossa, koska he pelkäävät. Kun kuollut henki yrittää tulla sahaja-joogiin, hän tietää sen välittömästi ja saa päänsäryn,
eikä halua mennä sellaiseen paikkaan. Jos ihminen, joka ei ole sahaja-joogi, menee kirkkoon ja saa bhuutin itseensä, hän ei
huomaa sitä.

Eräällä oppilaistani oli äiti, joka oli katolilainen, vankkumaton katolilainen, jolla oli maisterin tutkinto matematiikassa, ja hän oli
hyvin vakaa katolilainen. Hän tuli Minun luokseni ja kerroin hänelle: "Teidän pitäisi luopua tästä fanaattisuudesta, ja kirkossa
käynnistä, koska kirkkoon on laitettu monia kuolleita ruumiita." Mutta hän ei kuunnellut Minua. Ja myöhemmällä iällä, noin 60
vuoden iässä, näistä ihmistä tulee hulluja. Hän alkoi käyttää bidé-allasta wc:nään. Ja alkoi ilmetä kaikenlaisia ongelmia. Mutta
sunnuntaisin nainen heräsi aikaisin, valmistautui, meni kirkkoon ja tuli kiltisti takaisin. Joka sunnuntai hän nousi aikaisin,
pukeutui hienoksi, meni kirkkoon ja tuli takaisin. Aivan kuin joku olisi vienyt hänet kirkkoon ja joku tuonut takaisin. Mutta erään
kerran sattui niin, että hän joutui eksyksiin, ja tämä tytär soitti poliisille ja sanoi: "Mitä minä teen, äitini on kadonnut."

Hän huolestui kovasti. Hän soitti Minulle ja sanoin: "Kyllä hän löytyy, hän on kunnossa, hän tulee takaisin." Kolmen päivän
kuluttua hän tuli, Luoja tietää mistä, hän tuli takaisin ja aloitti taas saman pelin, käyttäytyen hyvin sekavasti, kuin täysin hullu
ihminen. Ja poliisi sanoi: "Ei tällainen käy, teidän on paras laittaa hänet vanhusten hoitolaan." Niinpä hän laittoi äitinsä erääseen
vanhusten hoitokotiin. Tämä Marie, joka on oppilaani, kertoi, että on hämmästyttävää, että siellä oli enimmäkseen katolilaisia ja
kristittyjä. He kaikki olivat samalla tavalla hulluja, ja hoitajilla on vaikeaa. Mutta kaikki valmistautuvat sunnuntaisin ja menevät
kirkkoon, joka on heitä varten erityisesti tehty. Voitteko kuvitella? Katsokaa tätä pakkomiellettä, se on pakkomielle sisässämme,
meidän tulee tietää että nämä ovat pakkomielteitä, emme ole vapaita ihmisiä, olemme näiden asioiden orjia.

Kun kerran pääsette tälle puolelle - orjuuden toinen puoli ovat tapamme, ne orjuuttavat meitä. Ne orjuuttavat meitä, olen nähnyt
sellaisia ihmisiä. Kerran eräs ministeri istui kanssani, eräs venäläinen ministeri, vaikutusvaltainen mies muuten. Hän oli isäntänä,
ja yhtäkkiä hän nousi ylös ja sanoi: "Minun on nyt mentävä." Kysyin: "Mitä tapahtui?" Hän sanoi: "Olen sairas mies." Kysyin: "Mikä
teitä vaivaa?" "Olen jalkapallofani enkä voi enää istua paikoillani, ottelu on varmaan jo alkanut." Kuvitelkaa, hän oli tilaisuuden
pääisäntä, ja oli paljon vieraita, mutta hän ei voinut istua paikoillaan. Hän ei voinut istua aloillaan, vaan halusi nousta ja kävellä,
eikä tiennyt, mitä tekisi.

Olin yllättynyt, hänellä ei ollut tahdikkuutta eikä itsekontrollia. Ajattelin, että sen täytyy olla jokin riivaus tästä jalkapallosta, vai
mitä se voi olla? Miten aikuinen, kypsä ihminen voi käyttäytyä näin! Ei tämä vielä mitään, muut tapamme ovat vielä paljon
pahempia, ne ovat pahempia, ja ne kaikki orjuuttavat meitä, emme voi elää ilman niitä. Kaikki tässä maailmassa on meitä varten,
me emme ole näitä asioita varten. Jos jokin yrittää orjuuttaa meitä, meidän tulee tietää, että olemme kaiken herroja. Tekeekö
tuoli olonne mukavaksi tai epämukavaksi, se ei ole tärkeää. Se on tärkeää, että se ei orjuuta teitä. Mikään ei saisi orjuuttaa teitä.
Kuningasta ja hallitsijaa ei haittaa mikään.

Jos sellainen ihminen laitetaan kadulle, hän nukkuu hyvin. Minne tahansa hänet laitetaan, hän on iloinen. Sellainen on oikea
hallitsija. Mutta ei sellainen, joka ei pysty elämään ilman täydellistä mukavuutta. Jos hän on mukavuuden orja, hän ei ole
hallitsija. Opimme kaikki tällaiset asiat, kun tämä keskus, Nabhi-chakra, on herännyt, kun valo leviää sille alueelle, Voidin alueelle,



jonka näette tuossa vihreänä, ja siinä valossa ette heti näe mitään, mutta valo toimii. Valaistuminen on sellaista, että se alkaa
toimia, valo itse toimii, kuvitelkaa. Valo itse toimii sisällänne. Meillä oli lääkäri, joka oli mieltynyt viiniin ja kaikenlaisiin
drinkkeihin. En koskaan neuvo: "Älkää juoko."

En sano niin, koska en halua ihmisten lähtevän karkuun. Ei, ei mitään sellaista. Istukaa alas mukavasti, ottakaa vastaan
itseoivalluksenne, sen jälkeen katsotte asiaa. Tämä kaveri lopetti juomisen seuraavana päivänä. Sitten hänen täytyi matkustaa
Saksaan ja hän ajatteli: "Ehkä kokeilen jotain erikoista viiniä", josta hän piti aikaisemmin. Joten hän maistoi sitä ja sitten hän
oksensi, oksensi ja oksensi. Hän ei kestänyt sitä. Hän sanoi: "Se oli niin pahaa. En ole ikinä maistanut mitään niin inhottavaa." En
koskaan kieltänyt häntä, se vain tapahtui, hän säästi rahaa, ja pystyi ostamaan jotain niillä rahoilla, jotka säästi.

Hän oli vapaa kuin lintu. Minun ei tarvitse kertoa teille tätä. Koska olemme niin riippuvaisia ja samaistuneita, että jos sanotte
vain: "Näin voi Sahaja Yogassa käydä", monet kieltäytyvät. Nämä samaistumiset ovat menneet niin syvälle meihin, niin syvälle
meidän olemukseemme, ne ovat asioita, joissa riipumme, emmekä ole lainkaan vapaita. Olemme ehkä poliittisesti vapaita, mutta
se on hyvin pinnallista. Henki on ainoa asia, joka sisällämme on vapaa, joka ei riipu mistään, sillä ei ole tottumuksia, se ei jää
kiinni mihinkään, se on täysin riippumaton ja se välittää meille iloa. Se tekee huomiostamme valaistuneen. Valaistunut huomio,
ei ole huomio, jonka ymmärrämme niin, että "Tuolla on valo, me näemme valon", ei mitään sellaista. Mutta tämän valaistuneen
huomion avulla meidän tietoisuutemme tulee valaistuneeksi, ja niin alamme tuntea muut ihmiset käsissämme. Kuten eräs
henkilö, joka istui täällä eilen, näitte hänet varmasti.

Täällä oli eräs herra, joka sanoi Minulle: "Teillä on eri energiat kuin minulla", mistään sellaisesta ei ole kysymys. Jos teissä on
negatiivisia energioita, tulette aluksi tärisemään, aivan varmasti tärisette jonkin aikaa, jos teissä on liikaa negatiivisia energioita.
Kerran meillä oli yleisötilaisuus, ja siellä oli muutamia ’brahmineja’, ja he olivat kovasti Minua vastaan, koska en ole brahmin. He
sanoivat: "Emme osallistu Äidin tilaisuuteen." En tiennyt tästä mitään, Minulle ei kerrottu, mutta he tulivat eteeni ja alkoivat
täristä näin, ja kysyin: "Miksi tärisette niin paljon?" He sanoivat: "Olemme brahmineja ja ymmärrämme, että olette Shakti, joten
me tärisemme." Sanoin: "Mutta miksi tärisette? Muut ihmiset eivät tärise täällä." Ja Minulle osoitettiin neljää muuta ihmistä, ja
sanottiin: "Nuo tuolla tärisevät myös." Pyysin selvittämään mistä he tulevat.

Kävi ilmi, että ne ihmiset olivat hullujenhuoneelta. Sanoin: "Täytyyhän teidän nähdä, ketkä tärisevät ja mitä ihmisiä he ovat; eivät
muut tärise." Joten, jos ihmisissä on negatiivisia voimia, se tärisyttää vähän. Meidän pitäisi nähdä, mitä hyötyä on siitä, että
saamme tällaista energiaa itseemme? Se on tärkeää, koska olemme hyötykeskeisiä. Kaikella pitäisi olla joku käyttötarkoitus.
Joten mitä sellaista meillä on, josta olisi hyötyä tässä maailmassa? Ei mitään. Jos olisi jotain, mistä meille olisi oikeasti hyötyä,
emme haikailisi minkään muun perään. Mutta haikailu vain jatkuu.

Joten voimme päätellä, että se mitä meillä on, ei ole kaikkein suurinta. Suurimman asian hyödyllisyys on siinä, että kun kerran
saa suurimman, kaikesta muusta tulee suhteellista, kaikesta tulee suhteellista. Se tarkoittaa sitä, että kaikki vaihtuvat asiat
muuttuvat suhteellisiksi, kaikki katoavaiset asiat, kaikki asiat, jotka yrittävät orjuuttaa meitä, kaikki asiat, joihin ihmiset
viehättyvät ulkoisesti, mutta ovat sisältä kuin käärmeitä, ja meistä tulee riippumattomia persoonia. (Hindiksi: Tässä on jotain
ongelmaa …) Meidän ajatuksemme siitä, kuinka ymmärrämme uskontoa, on sellainen, että menemme mukaan johonkin
rajattuun kirkkoon, rajattuun yhteisöön, rajattuun klubiin, teemme kaiken samoin, pukeudumme samalla tavalla, pidämme
samanlaista lakkia. Sitten ajatellaan, että kuulutaan johonkin uskontoon. Ei ole olemassa mitään sellaista, se on kaikki ihmisen



luomaa, kaikki on keinotekoista. Kaikki ihmisen luoma, on keinotekoista, tiedätte sen. Se kirjoitetaan myös kaikkiin ihmisen
tekemiin vaatteisiin, joissa lukee "ihmisen valmistama", joten se ei siis ole Jumalan luoma. Olemme luoneet omat uskontomme,
ja taistelemme niiden puolesta. Uskonnot ovat sisällänne, teidän olemuksenne sisällä.

Sillä ei ole mitään tekemistä sen joutavuuden kanssa, jollaiseksi olemme sen tehneet. Se on ominaisuus ihmisessä. Samoin kuin
hiiliatomin atomiarvo on neljä valenssia, teillä on nämä kymmenen valenssia. Jos valensseja puuttuu, tapahtuu samoin, kuin
kemiallisten aineiden yhdistymisessä. Jos yksi valenssi puuttuu, se muuttuu negatiiviseksi, ja pyrkii yhdistymään toisen aineen
kanssa. On olemassa positiivisia ja negatiivisia valensseja Jos teissä on ylimääräisiä valensseja, silloin teistä hyppii jotain
muihin ihmisiin; jos niitä on vähemmän, teihin tarttuu jotain muista ihmisistä. Se on täsmälleen sama tapahtuma, kuin
kemiallisessa yhdistymisessä. Nämä valenssit ovat meissä sisällämme, jotta meissä olisi tasapaino, ja Warren kertoi teille sen
merkityksestä. Kun saatte Oivalluksenne ja dharmanne, Kymmenen Käskyn merkitys valaistuu. Se tarkoittaa, että saatte voiman,
te tulette voimaksi.

Menette uskonnon yläpuolelle. Teidän ei tarvitse seurata ketään, te vain muututte. Teistä tulee yhdistynyt. Esimerkiksi, joillekin
ihmisille eivät perunat sovi, ja he eivät vain pidä niistä. Ennen oivallusta asia on toisin päin, jos heidän ei kuuluisi syödä perunoita,
niin he syövät niitä vain enemmän. Oivalluksen jälkeen te vain ette syö niitä, olette niin vahvasti yhteydessä. Sisäinen
ravinnonsaantimme muuttuu niin valaistuneeksi, että asioiden tärkeysjärjestys muuttuu täysin; alamme arvioida asioita
värähtelyiden kautta. Olette kaikki nähneet tämän pienen tytön, Olympian. Hän syö hyvin vähän, käytännössä hän ei syö lainkaan
kiinteää ruokaa. Mutta jos Minä annan hänelle jotain syötävää, hän syö, ei ota muilta, mutta jos Minä annan hänelle jotain, hän
syö ja pyytää lisää.

Se on yllättävää, hän ymmärtää värähtelyjä. Jos ymmärrätte värähtelyjä, silloin on hyvin helppoa pitää omat valenssit puhtaina,
koska teissä on voima. Ja vielä niin, että ette pidä mistään muusta, koska haluatte värähtelyjen virtaavaan. Kun värähtelyt
virtaavat, Puhdas Henki säteilee keskushermoston kautta iloa, joka on Henkenne ominaisuus. Alatte tuntea iloa, ja kun alatte
tuntea sitä, ette halua luopua siitä millään, ette vain halua luopua siitä. Haluatte nauttia siitä. Joten te tulette tiedoksi. Ja huomio,
joka sijaitsee tällä alueella, ja jota maksa ylläpitää, valaistuu. Kuten kerroin teille eilen, voitte tässä istuessanne tuntea kenen
tahansa tilan. Juuri tässä näin erään herran, joka istui hieman oudossa asennossa, ja ajattelin, että hän ei istu kunnolla, ja
sanoin: "Istukaa suorassa."

Mutta kun laitoin huomiotani häneen, tiesin, että hän ei ole aivan kunnossa ja sanoin: "Onko jokin huonosti?" "Kyllä." Sanoin: "Ei
se sitten haittaa." Joten huomiollanne ymmärrätte heti, mikä kyseisen ihmisen ongelma on. Tässä istuessanne voitte ottaa
selvää kenen tahansa värähtelyistä. Esimerkiksi, voimme sanoa, että… - siis jos venäläisiä ei ole paikalla - sanoisinko vai en… että
Brezhnev on riivattu, hän on riivattu mies. Menen Venäjälle, ja ehkä saan hänestä ulos riivauksen. Hän on riivattu mies. He ovat
tekemisissä parapsykologian kanssa, sama juttu Amerikassa, niin tulee tapahtumaan kaikkialla, kun ihmiset yrittävät harjoittaa
spiritualismia, jota kutsutaan ´preta vidyaksi´ ja ´smashana vidyaksi´. Se on todella hirvittävää.

Ja niitä kutsutaan hienostuneilla nimillä, kuten parapsykologia ja … millä muilla nimillä sitä kutsutaan? ... karismaattiset liikkeet
ja kaikkea sellaista... - ne eivät ole mitään muuta kuin henkiä, ne ovat henkiä. Kaikki nämä ihmiset ovat tekemisissä henkien
kanssa. He tuovat esiin kuolleita henkiä ja kutsuvat niitä Pyhäksi Hengeksi, kuvitelkaa! Nämä karismaattiset liikkeet ovat hirveitä.
En tiedä miten kertoisin siitä teille, mutta täytyy sanoa, että tiede on tullut niin hienovaraiseksi, että kukaan ei huomaa tätä



myrkyllistä, hirveää, saatanallista voimaa, joka toimii kauttamme ja vetää meitä näiden henkien puoleen. Jotkut sanoivat: "Äiti, on
olemassa hyviä ja pahoja henkiä." Mutta miksi mennä kohti kuollutta? Te ette tiedä, mikä on hyvää ja mikä pahaa. Miten
tietäisitte.

Miksi mennä kohti kuollutta? Meidän täytyy olla nykyhetkessä, meidän ei tarvitse olla menneessä. Se on yksi asia, joka tapahtuu,
kun teidän valenssinne häviää, että joudutte vasemmalle. Kun menette oikealle, saatatte olla hyvin pidättyväisiä, ette syö sitä tai
tätä ruokaa, teistä saattaa tulla hyvin ego-keskeisiä ihmisiä. Kun menette toiselle puolelle, sen nimi on tiedostamaton,
kollektiivinen tiedostamaton. Vasen puoli on kollektiivinen alitajunta, ja oikea puoli on kollektiivinen tiedostamaton. Kun aloitin
työni, päätin, että en puhu kuolleista hengistä. Sanoin: "Kyllä se sujuu ilman sitäkin." Mutta se ei ollut mahdollista. Kolmeen
vuoteen en puhunut siitä mitään.

En puhunut jumaluuksista, en puhunut mistään sellaisesta. Kolme vuotta se onnistui, mutta sitten mukaamme tuli eräs nainen,
joka harjoitti kaikkea tällaista, ja hän tartutti monta ihmistä. Tuhannet ihmiset kävivät hänen luonaan. Hän kertoi ihmisille, mikä
hevonen tulee ensin maaliin, ja missä taas häviää rahat. Kaikenlaisia asioita, ja tuhannet ihmiset tungeksivat hänen luokseen
Täällä meitä on niin vähän, mutta jos jokin ’tantrika’ esiintyisi täällä, niin liikenne olisi heti jumissa. Sellainen olisi tilanne, jos
yksikin näistä hirveistä ihmisistä tulisi tänne. Tämän naisen takia aloin sitten puhua näistä asioista, siitä, mitä ne ovat. Ne ovat
olemassa. Joten mennessänne oikealle tai vasemmalle, joudutte ongelmiin, koska käytte sisään alueelle, joka on tuntematon,
joka on hyvin vaarallinen. Tiedoksenne, jos menee liikaa vasemmalle, se aiheuttaa syöpää.

En ole nähnyt yhtään syöpäpotilasta, jolla ei olisi ollut sellaisia kokemuksia. Esimerkiksi väärät gurut, tai näiden hirveiden
ihmisten vihkimysseremoniat, tai heidän vasemmanpuoleisten kirjojensa lukeminen, kuten tämän jonkun Rampa Sampan, ja
näiden muka buddhistien. Mikä tahansa näistä asioista voi aiheuttaa syöpää. Hiljattain näin erittäin hyvän ohjelman tästä
aiheesta, se tuli tv:stänne täällä Englannissa. Siinä näytettiin kuinka jotkut lääkärit olivat tehneet tutkimuksen, ja sanoivat
huomanneensa, että syövän laukaisevat eräät proteiinit, jotka he tunnistivat; he kutsuvat niitä nimellä proteiini 52, tai 58 - se nimi
niille annettiin. He ymmärsivät, että ne tulevat alueelta, joka on ollut meidän sisällämme luomisesta lähtien. Se on kollektiivinen
alitajunta, ja he ovat myös kuvanneet niitä valokuvin Kerroin tästä jo kymmenen vuotta sitten, ja he sanovat sen nyt. He
lähenevät tätä pistettä, heidän täytyy vain ylittää raja Heidän täytyy vain saada Oivalluksensa. Koska lääkärit eivät pysty
yltämään sinne omin voimin, he eivät pysty parantamaan syöpää, enimmillään vain pysäyttämään sen, he ehkä yrittävät
vähentää sen muodostumisen mahdollisuuksia, mutta he eivät voi parantaa kokonaan, koska eivät osaa vetää ihmisiä kokonaan
pois siltä alueelta. He voivat aina joutua sinne uudestaan, jos se alue toimii näin.

On hyvin mielenkiintoista nähdä, kuinka nämä asiat syntyvät meissä. Tämä keskus on yksi tärkeimmistä keskuksista, koska se
antaa meille etsimisen, ja oikea etsimisemme on kohti Henkeä, ei mitään muuta. Ihmiset, jotka ovat joutuneet väärille teille, näille
ihmisille, jotka ovat painaneet otsansa maahan väärien ihmisten edessä, kehittyy kohouma otsan ympärille. Tässä on yksitoista
keskusta, jotka nousevat esiin kuin kohouma. Näitä yhtätoista keskusta kutsutaan Ekadasha Rudraksi, ja ne edustavat tuhoa,
täydellistä tuhoa. Sitä kutsutaan nimellä Kalki tai Maitreya, tai Kristuksen tuleminen, ratsastaen valkoisella hevosella. Kun
tällainen kohouma kerran syntyy, se kasvaa yhä enemmän ja enemmän, ja tuho on lähellä. Täytyy sanoa, että monet saavat
ideoita tiedostamattomasta. Olen nähnyt ihmisten piirtävän tai näyttävän kuvia, joissa näkyy hyvin paholaismainen henkilö, jolla
on sarvi ja neliömäinen muoto otsalla. En tiedä, miten he saavat näitä ideoita, mutta ne ovat tosia.



Tuhoavat voimat ovat myös käynnissä. Myös ne vahvistavat voimiaan. Meidän on oltava hyvin varovaisia, olemme hyvin
riskialttiilla alueella. Jos ennen jouduitte liian oikealle tai vasemmalle, ette menneet niin huonoon kuntoon, eivätkä ihmiset
välittäneetkään niin paljoa. Mutta nyt olette niin riskialttiilla alueella, ja olette niin herkkiä ja haavoittuvaisia, että teidän pitää olla
äärimmäisen varovaisia. Tuhoutumisen vauhti on hyvin nopeaa, ja rakentavuuden vauhdin pitää olla paljon nopeampaa.
Katsokaa nyt, mikä täällä on rakentavaa, ei mikään. Jos käytte läpi kaikki sanomalehden uutiset, tulee vastaan vain yksi hyvä
uutinen, että prinsessa on synnyttänyt kauniin pojan. Loput on täynnä kauheuksia. Jos pyytää julkaisemaan jotain hyvää, kuten
pyysin kirjoittamaan Sahaja Yogasta, ei se heitä kiinnosta.

Heitä kiinnostavat vahingot ja onnettomuudet, ihmisten kuolema, ihmisten tappaminen. He haluavat julkaista valokuvia, kuinka
ihmiset kuolivat ja mitä sotia on käynnissä, ja kaikkea sellaista. Heillä ei ole aikaa hyville uutisille. Hyviä uutisia ja uutisia toivosta
ei haluta. Tällä tavoin kaikki organisaatiot, jotka nykyään toimivat, ovat rakenteeltaan täysin ego-keskeisiä.
Hyväntekeväisyysjärjestötkin ovat kaikki ego-keskeisiä. Olen itse ollut tekemisissä monien tällaisten järjestöjen kanssa, ja
työskennellyt niiden kanssa. Olin järkyttynyt! Näissä ihmisissä ei ollut mitään hyväntekeväisyyttä. Hyväntekeväisyys on sellaista,
joka tulee myötätuntona, sen pitäisi vain virrata ulos, mutta se onkin vain jonkin sortin naamioitumista paremman aseman tai
statuksen saavuttamiseksi.

Kaikenlaista typeryyttä. Hyväntekijä on itse asiassa ihminen, joka vain virtaa. Kuka on se toinen, jolle tehdään hyvää? Jos he ovat
osanen Minua, kenelle Minun pitää olla hyväntahtoinen? Jos tähän sormeen sattuu, pitääkö järjestää hyväntekeväisyyttä tälle
sormelle? Minun täytyy huolehtia siitä, totta kai, koska se aiheuttaa Minulle kipua; Minun täytyy hieroa sitä, tehdä kaikki
tarvittava, Minun täytyy tehdä niin. Sitä ihmiset eivät ymmärrä. Eräänä päivänä kaikki tällaiset kulissit kaatuvat, ja ymmärrämme,
että olemme hukanneet voimavarojamme johonkin aivan toisarvoiseen asiaan. Oikeastaan kaikkialla oleva Voima tekee kaiken.
Me emme tee yhtään mitään, uskokaa Minua, emme yhtään mitään.

Kuinka monet kukat muuttuvat hedelmiksi juuri nyt? Kuka tekee sen työn? Kuinka moni siemen itää juuri tällä hetkellä? Kuka
tekee kaiken sen? Kuinka moni lapsi syntyy juuri tällä hetkellä? Mikään vieras ei pysy ihmiskehon sisällä, ei mikään vieras. Keho
yrittää aina poistaa sen. Mutta kun kyseessä on sikiö, ihmiskeho ei vain pidä sitä sisällään, vaan ylläpitää ja ruokkii sitä, huolehtii
siitä ja antaa sen kasvaa, ja kun oikea hetki koittaa, päästää sen ulos. Kuka saa sen aikaan? Me pidämme kaikkea itsestään
selvänä. Esimerkiksi silmät.

Jos olette lääkäri, näette kuinka monimutkaisiksi silmämme on luotu. Voimme nähdä ihmiset näiden silmien kautta. Kuka tämän
kaiken on tehnyt? Olemmeko me tehneet sen? Pystymmekö tekemään edes yhden silmän? Ja niitä on vielä niin monia erilaisia.
Tämä on Jumalan myötätuntoa, tämä on Jumalan voimaa, joka on aivan kaikkialla. Kun ensi kerran saa Itseoivalluksen, aivan
ensimmäisen kerran, silloin tuntee sen myötätunnon, tuntee värähtelyt, tuntee sen kaikkialla olevan Voiman. Te tiedätte nyt, että
kaikkialla oleva Voima on olemassa, ja voitte nähdä sen liikkeet. Te saatte sen toimimaan.

Käyttäkää sitä, te olette instrumentteja. Te olette mestareita, teidän täytyy vain tulla sellaisiksi, ja olettakaa, että teillä on se
voima. Toivon, että Warren kertoi teille, kuinka hän tuli luokseni. En tiedä, kertoiko hän siitä, mutta hän tuli yhdestä
puhelinsoitosta. Hänellä oli Minun puhelinnumeroni, ja henkilö, joka lähetti hänet, antoi Minusta varsin suurentelevan kuvan, että
”Hän ei ole tavattavissa” - tämä on kaikki pötyä, olen mitä parhaiten tavoitettavissa. Niinpä hän pyysi häntä soittamaan Minulle,



ja sanoin: Tule vain.” Hän tuli luokseni ja sai oivalluksensa, ja nyt hän on saanut muuttumaan monia ihmisiä Australiassa, meillä
on siellä ashrameja seitsemässä kaupungissa. Täytyy sanoa, että Englanti on kaikkein letargisin. Seitsemän kaupunkia
Australiassa on nyt valmiina saamaan oivalluksensa, monet ihmiset tekevät siellä työtä sen eteen. Kun olette saaneet valon,
annatte sen eteenpäin toisille. Nyt siirrymme ylemmäksi seuraavaan keskukseen, joka on Universumin Äidin keskus.

Isä sijaitsee tässä keskuksessa, edellisessä keskuksessa, eli Nabhi-chakrassa, se nousee ylöspäin ja asettuu sitten oikealle
puolelle. Täällä sijaitsee isyys. Eräs herra kertoi Minulle eilen, että hänellä oli ongelmia astmansa kanssa. En tiedä, tuliko hän nyt
uudestaan. Onko hän täällä? Hän on täällä, hyvä. Tällä herralla on siis astma. Kerroin tietysti, että ongelma johtuu intialaisten
liiallisesta peseytymisestä. Nähkääs, me intialaiset peseydymme liikaa. Ja tämän lisäksi se johtuu isän suremisesta.

Hänen isänsä kuoli, ja isä ei halua jättää häntä, koska on huolissaan pojastaan. Näin voi käydä kenelle vain meistä. Jos mies
kohtelee huonosti poikaansa, se vaikuttaa isä-periaatteeseen. Jos poika on epäystävällinen isälleen, se satuttaa häntä. Jos
isä-periaate häiriintyy jollakin tavalla, tai jos isä yllättäen kuolee, ja se jää kaivelemaan koko elämän ajaksi, kaikki se vaikuttaa
tänne. Saatte tukoksen oikeaan Sydämeenne, ja siitä syntyy astma. Homeopatiassa uskotaan että liika jännittäminen saa sen
aikaan, sillä kun jännitätte enemmän, silloin muistatte isäänne. Jos hän olisi täällä, hän olisi voinut auttaa teitä. Joskus se toimii
alitajunnassa. Tällä tavoin se lisää ongelmaa.

Siitä pääsee eroon hyvin yksinkertaisella tavalla, ja teidän täytyy vain nostaa isän periaatetta sellaisessa ihmisessä, joka saattaa
olla alistettu isä, joka saattaa olla julma isä, hän voi olla poika, joka on menettänyt isänsä, tai mitä vain. Teidän tarvitsee vain
laittaa kätenne sille kohdalle, ja sanoa mantra, joka nostaa tai herättää isyyden täyteen kukkaansa, ja te paranette. Se on hyvin
yksinkertaista. Keski-Sydäntä hallitsee Universumin Äiti. Hän antaa meille turvallisuuden tunteen. Kun olette kahdentoista
vuoden ikäisiä, se luu, joka on tässä edessä, alkaa tuottaa vasta-aineita, se tuottaa vasta-aineita sisällänne kahteentoista
ikävuoteen asti. Ja nämä vasta-aineet ovat todellisia sotilaita Universumin Äidin palveluksessa. Kutsumme Häntä nimellä
´Jagadamba´ sanskritin kielessä, ja ne leviävät kaikkialle kehoon. Jos johonkin kohtaan hyökätään, ne kertovat siitä toisilleen ja
tuhoavat hyökkääjän. Nämä vasta-aineet syntyvät rintalastassa tässä etupuolella, kohdassa, jossa kylkiluut kohtaavat,
rintakehän alueella, ja niitä syntyy siinä aina kahteentoista ikävuoteen asti.

Ja mitä varsinkin naisille tapahtuu, he ovat myös äitejä, ja kun heidän äitiyttään uhataan, heille syntyy ongelma. Jos naisen
puoliso on flirttailija, jos miehen katse ei pysy aloillaan, nainen tuntee turvattomuutta. Silloin äitiys on uhattuna, ja kun se on
uhattuna, naiselle tulee ongelma, ja hänelle tulee jokin sairaus rinnan alueelle, esimerkiksi rintasyöpä. Sen aiheuttaa naisen
turvattomuus. Jos nainen tuntee turvattomuutta ihan mistä syystä tahansa, hän saa rintasyövän. Eräs tyttö meni naimisiin
katolilaisen miehen kanssa. Se oli kahden eri uskonnon välinen avioliitto, ja pojan suku aiheutti tytölle paljon harmia. Sellainen on
hyvin tavallista Intiassa, mutta sitä tapahtuu myös täällä. Ja se suku yritti puhua kaikenlaista tytölle ja hänen vanhemmilleen, ja
hänelle kehittyi turvattomuus sydämeen niin, että hänelle tuli lopulta rintasyöpä. Kun olemme ilkeitä toisia kohtaan, emme
tiedäkään, että aiheutamme heille syöpää.

Onko liikaa vaadittu, että olisimme ystävällisiä tytölle, joka on naitettu sukuumme, joka on muuttanut luoksemme? Olemme
erittäin taitavia sanomaan asioita, jotka sattuvat muita. Opimme jo lapsuudessa kuinka puhutaan muille niin, että se todella
sattuu. Satuttamalla aiheutamme heille syöpää. Mutta tämän ihminen ymmärtää vasta saatuaan Oivalluksensa. Silloin todella
ymmärrätte, kuinka paljon ihminen kärsii, koska tunnette hieman kipua itsekin. Teidän puhetapanne, käyttäytymisenne ja



kommunikointinne muiden kanssa muuttuvat täysin. Tämä keskus on hyvin tärkeä. Vasemmalla puolella on äidin puoli, ja jos äiti
kärsii mielenterveyden ongelmista, tähän paikkaan syntyy ongelma. Teille saattaa tulla… Kutsumme sitä Sydämeksi, on
olemassa kaksi Sydäntä, yksi on Hengen Sydän ja toinen on Sydän-chakra.

Jos äiti on fanaatikko, jos hän on fanaattinen vaikkapa ruoastaan, silloin lapset saavat ongelmia sydämeensä On vaarallista
pelata lasten kanssa sillä lailla, pitää heitä täydellisessä kurissa ja nuhteessa: "Pitää kulkea suoraan kuin hevonen, laput silmillä."
Lasten täytyy saada olla vapaita. Jos rajoitamme heitä liikaa, heistä tulee huligaaneja; siinä mielessä intialaiset ovat parempia,
he tietävät miten kasvattaa lapsiaan. He antavat lapsilleen kaiken vapauden. Heille vain näytetään, mitä arvokkuus on. Ja kun
lapset saavat olla vapaita vanhempiensa kanssa lapsuudessa, niin jo noin neljän, viiden vuoden iässä he osaavat käyttäytyä
hyvin arvokkaasti. Olen nähnyt lasten sanovan sellaista kuin: "Häivy siitä, pois tieltä." Mistä he oppivat tällaista? He oppivat sen
vanhemmiltaan tai kavereiltaan, tai joltakin heidän on täytynyt oppia, koska yleensä lapset eivät puhu tällä tavalla. "Ala vetää."

Olen nähnyt pienen lapsen sanovan niin: "Ala vetää." Se on todella rumasti sanottu toiselle ihmiselle. Mutta sitä tapahtuu, koska
emme ymmärrä, miten meidän pitää puhua lapsillemme, kuinka kauniisti. Vaikka olisimme kuinka huonoja ihmisiä, vaikka
olisimme läpeensä mätiä, niin jopa rosvo tietää, että hänen pitää käyttäytyä kunnolla lastensa edessä, koska muuten lapsistakin
tulee rosvoja. Prostituoitukin ymmärtää, että hänen ei pidä käyttäytyä niin, että lapsestakin tulee prostituoitu. Se on
maalaisjärkeä, että mitä tahansa teemme, lapset oppivat sen helposti. Mitä tahansa haluatte antaa heille, mitä tahansa haluatte
tarjota heille, sen mukaisesti teidän tulisi myös käyttäytyä heidän edessään. Mutta nykyisessä yhteiskunnassa ihmiset eivät
juurikaan kiinnitä huomiota lapsiinsa. Tarkoitan, että naiset, nämä äidit ovat edelleen kuin morsiamia etsimässä uusia miehiä
itselleen. Aviomiehet ovat edelleen kuin sulhasia etsimässä uusia vaimoja, ja lapsiraukat eivät tiedä, minne silmänsä laittaisivat.

Luoja tietää, missä orpokodissa he joutuvat viettämään elämänsä. Jopa teollisuus on mennyt sellaiseksi. Eilen halusin ostaa
puuvillasta tehdyn mekon pienelle lapselle, enkä löytänyt sellaista mistään, koko Derbyshirestä ei löytynyt yhtään mekkoa, eikä
Lontoostakaan löytynyt sellaista, joka olisi ollut täyttä puuvillaa. Emme ajattele sitä, että lapset eivät voi pitää näitä
keinokuituisia vaatteita. Se on vaarallista, se on pahaksi heidän iholleen. Kun itse olitte pieniä, käytitte puuvillaa, ja täällä oli
puuvillatehtaita, niin miksi laitatte lastenne päälle tätä hirveää materiaalia, jota itse ette käyttäneet? Kun he ovat teidän iässänne,
heillä kaikilla on kasvoissaan läikkiä. He ovat … En tiedä millaisia ihosairauksia he saavat. Eikä kukaan ymmärrä, että tällaiset
alushousut, joita annatte heidän käyttää, ovat hyvin vaarallisia. En tiedä, mitä heidän käy.

Vaatteet, joita he käyttävät, ette te ikinä käyttäneet, kun olitte nuoria. Nämä ovat aikoja, jolloin he todella tarvitsisivat täydellistä
huomiota, ja nämä ovat aikoja, jolloin heitä vastaan hyökätään paljon. Teollisuuskaan ei välitä heistä yhtään. Miksei pienille
lapsille voisi tehdä puuvillavaatteita? Minusta hallituksen pitäisi säätää laki: "Lasten vaatteita ei saa valmistaa mistään
keinotekoisesta materiaalista." Niitä voidaan tehdä vanhemmille, se ei haittaa. Mutta pienille lapsille ei voi pukea päälle mitään
'atomipommeja'. Se on liikaa. Ja nämä modernit ajat kohtelevat julmimmin juuri lapsia. Siksi niin harvat lapset haluavat syntyä
kehittyneisiin maihin.

Meidän täytyy kantaa koko taakka Intiassa Jos ette ole ystävällisiä lapsille .. Kuvitelkaa, vanhemmat tappavat omia lapsiaan.
Mikä yhteiskunta se tällainen on? Joka viikko pelkästään Lontoossa - luulin ensin, että koko Englannissa, mutta Minulle
kerrottiin, että Lontoossa - vanhemmat tappavat kaksi lastaan. En ole kuullut Intiassa yhdestäkään vastaavanlaisesta
tapauksesta. Kun lapsia kohtaan ollaan näin raakoja, en tiedä mitä naiset oikein aikovat. Mihin he tarvitsevat ulkomuotoaan ja



kauneuttaan kun kohtaavat Jumalan? Tällaisen julmuuden ja itsekkyyden keskellä lapset kamppailevat ja saavat sydänoireita.
Heidän sydämensä ovat heikot. He ovat teidän huomassanne. Jumala on antanut teille niin kauniita lapsia, että teidän tulisi
kiittää Häntä siitä.

He eivät ole mikään ylimääräinen taakka teille; se on siunaus, että Jumala on antanut teille lapsia. Jos Intiassa nainen ei saa
lasta, hän itkee ja pyytää joka jumalaa ja joka profeettaa antamaan hänelle lapsen. Ja Saksassa väestönkasvu kulkee jo kohti
miinus viittä prosenttia. Viiden lapsen äidille maksetaan yhtä paljon kuin pääministerille tai enemmänkin, mutta naiset eivät
hanki lapsia, he sanovat: "Menetän muotoni." Mihin te tarvitsette muotojanne? En ymmärrä sitä. Mitä varten vartalonne ovat
olemassa, ja keitä vartalonne kiinnostavat? Miksi ihmeessä tekisimme itsestämme niin halpoja? Olemme äitejä ja meidän pitäisi
olla ylpeitä äitiydestämme. Äiteys on korkein asia, minkä nainen voi saavuttaa.

Minä olen saavuttanut sen, koska olen Äiti tuhansille. Mielestäni suurin asia, mikä naiselle voi tapahtua, on tulla äidiksi. Olla Äiti
ja Guru; voitteko kuvitella tilannettani? On paljon vaikeampaa, kun lapsia joutuu ojentamaan, ja rakastaa heitä niin paljon, että ei
haluaisi tehdä sitä, ja sitten joutuu huijaamaan heitä pikkuisen, että saa heidät muuttamaan tapansa. Äitinä eläminen on
mielenkiintoista ja kaunista, ja meidän pitäisi olla ylpeitä äitejä. Mutta osaksi syy lankeaa myös miehille, koska heitä eivät äidit
kiinnosta. Heitä kiinnostavat aina vain nuoremmat tytöt - se on merkki perversiosta, se on merkki täydellisestä perversiosta.
Muhammed Sahibin aikana oli paljon naisia ja vain vähän miehiä, koska niin moni oli kuollut, eikä Muhammed Sahib tiennyt mitä
tehdä. Niinpä Hän ajatteli - he olivat hyvin käytännöllisiä ihmisiä, ja kuten kerroin teille eilen, yhteiskunnassa täytyy olla
käytännöllinen - joten Hän sanoi: "Hyvä on, täytyy muodostaa avioliittoja", koska ilman avioliittoa kaikki suhteet ovat
epädharmisia, ne ovat arvojen vastaisia. Hän sanoi: "Täytyy muodostaa avioliittoja Nyt täällä on paljon naisia, joten naiset täytyy
jakaa niiden miesten mukaan, jotka meillä on.

Jos miehiä olisi enemmän, silloin asia olisi toisin. Mutta meillä täytyy olla avioliittoja." Eli, kollektiivin täytyy hyväksyä se, siinä
täytyy olla kollektiivinen sanktio, jotta asialla olisi siunaus. Ja Hän sanoi: "Ottakaa itsellenne viisi vaimoa" Mutta Hän itsekin
yllättyi, koska siihen aikaan ihmiset olivat niin tarkkoja, että eivät halunneet naimisiin nuorten tyttöjen kanssa; vanhat miehet
eivät menneet nuorten tyttöjen kanssa naimisiin. He sanoivat: "Kuinka voisimme ottaa nuoria tyttöjä vaimoiksi?" Hän sanoi:
"Hyvä on, menen itse naimisiin yhden kanssa, koska minne nämä tytöt muuten joutuisivat, nuoria miehiä ei ole jäljellä, joten mikä
avuksi?" Mutta nykyään, jos kysyy 80-vuotiaalta vanhalta mieheltä, niin hän olisi kovin halukas menemään naimisiin 18-vuotiaan
kanssa. Kutsun sellaista vanhaksi typerykseksi, koska hän ei ymmärrä. Hän ei ymmärrä, että tuo tyttö ei tule kunnioittamaan
häntä aviomiehenä, eikä hän voi nauttia aviomiehen elämästä. Hän on isoisä, tai isoisoisä, hänen tulisi käyttäytyä kuin isoisoisä;
sellainen on ihanteellinen suhde nuoreen tyttöön.

Kaikki ihanteet ovat sekaisin nykyään, kaikki suhteemme muihin ihmisiin. Kaikkien naisten pitää olla viehättäviä, miksi? Jokaisen
miehen pitää olla viehättävä, miksi? Minkä vuoksi? Mitä sillä saavutetaan? Mitä hyötyä siitä on? Viehättävyys on hyväksyttävää,
kunhan ette ole vastenmielisiä, kunhan pidätte ihanteellisen suhteen muihin. Jos suhteesta ei tule muuta kuin
koiras-naaras-suhde, on parempi olla ilman sellaista ajatusta. On täysin väärin tavoitella jotakin sellaista, joka ei ole meidän
tarkoituksemme. Ihmisten täytyy elää arvokkaasti ja ymmärtää täysin ne ihanteet, jotka koskevat suhdetta toisiin ihmisiin.

Jos vain sanotte, "Mitä väärää siinä on?" silloin se on väite, että kaikki on vialla, ja kaikki on väärää, ei vain yksi asia, vaan kaikki.
Mutta jos haluatte kukoistavan yhteiskunnan, silloin teidän täytyy pitäytyä perhe-elämän ihanteissa, se on hyvin tärkeää. Se



tapahtuu heti, kun saatte Itseoivalluksenne. Minun ei tarvitse luennoida siitä, se vain tapahtuu, ja teistä tulee hyvä aviomies ja
hyvä vaimo. Sahaja Yogasta syntyy kauniita perheitä, niitä on jo monia, tulette tapaamaan niitä. Sahaja Yogassa on paljon
kauniita perheitä, ja ne suurenmoiset lapset, nuo suuret pyhimykset, jotka halusivat syntyä tänne, syntyvät heille. Monet hienot
lapset haluavat syntyä tänne Englantiin. Ja on monia, jotka ovat jo syntyneet, mutta en tiedä, kuinka heitä kohdellaan,
ymmärtävätkö ihmiset heitä olenkaan. Ihmisillä ei ole värähtelyitä selvittääkseen, ovatko he pyhimyksiä.

Mutta oivaltaneina syntyneitä lapsia on Englannissa niin monia, että joskus suren sitä, miten heitä kohdellaan. Kukaan ei tiedä,
että he ovat syntyneet oivaltaneina - miten he puhuvat, he puhuvat vain viisauden sanoja. Me loukkaamme ja nöyryytämme näitä
lapsia, koska olemme heistä niin tietämättömiä. He ovat kyllä hyvin urheita ja rohkeita, kun syntyvät maihin, joissa heitä ei
kunnioiteta eikä heistä huolehdita. Meidän maamme on toinen ääripää, jossa ihmiset myyvät vaikka koko maansa lastensa
tähden. Se menee liiallisuuksiin, se on myös täysin järjetöntä. Jossain näiden puolivälissä on se, että rakastatte ja kunnioitatte
lapsianne; heidät on uskottu teille, he ovat oivaltaneita sieluja, he ovat pyhimyksiä. He ovat perustuksia sille uudelle maailmalle,
joka tulee syntymään. Ja tämä äitien täytyy oppia. Äidin arvokkuutta täytyy kunnioittaa.

Olen varma, että olette kaikki kunnioittaneet äitejänne hyvin paljon. Mutta en ole varma, tullaanko teitä nyt kunnioittamaan
äiteinä. Kun asiat ovat vakiintuneet niin, että äidin asema on korkein, minkä nainen voi saavuttaa, ja häntä myös arvostetaan,
asioiden arvojärjestys naisten keskuudessa muuttuu myös. Sillä mitä he voivat tehdä? Heillä ei ole paikkaa äiteinä, he kyllästyvät
lapsiinsa ja ajattelevat: "Mitä hyötyä on äiteydestä? Se on epäkiitollista työtä." Kaikki tämä voi muuttua vain, kun ihminen
muuttuu sisäisesti, kun muuntautuminen tapahtuu. Nyt se on vain yksi niistä monista saarnoista, joita voi kuulla jossain
'oikeaoppisessa' paikassa. Mutta tästä oikeaoppisuudesta tulee osanen teitä, ja tulette yhdeksi sen kanssa, täysin yhdeksi sen
kanssa. Te pidätte siitä.

Pidätte siitä, että rakastatte vaimoanne ettekä ketään muuta. Mies pitää vaimonsa rakastamisesta sillä erityisellä tavalla, ja
vaimo haluaa rakastaa miestään erityisellä tavalla. Se tulee tapahtumaan. Eikä ole turvattomuutta. Muutoin tulette kotiin ja
huomaatte, että vaimonne on karannut jonkun muun kanssa. Kuvitelkaa millainen tilanne! Kun tulin tänne, sain ensimmäisenä
vuonna varsinaisen shokin. Meillä oli naapuri, joka oli 48-vuotias ja hänellä oli 22-vuotias poika, ja pojalla 20-vuotias ystävä.
Tämä nainen karkasi sen 20-vuotiaan pojan kanssa, ja hänellä oli kolme muuta lasta, jotka hän jätti. Heidän talonsa ja tavaransa
myytiin, koska lain mukaan nainen saa puolet, puolet omaisuudesta tai jotain sellaista, ja nyt ne kolme tytärtä ovat kadulla, ne
kolme nuorempaa lasta eli tyttäret ovat kadulla.

Kuka huolehtii heistä? Se 48-vuotias nainen on edelleen morsian, ymmärrättekö? Ja menee kirkossa naimisiin. Tällaisessa ei ole
mitään arvokkuutta, rakkautta tai välittämistä. Kristus, jota seuraatte, on sanonut: "Te sanotte 'Älä tee aviorikosta', Minä sanon:
'Älä himoitse silmilläsi'." Hän vei sen näin korkealle ja hienojakoiselle tasolle. Me seuraamme Kristusta, pidämme ristiä kaulassa,
käymme kirkossa. Missä olemme? Nyt tullaan seuraavaan keskukseen, Vishuddhiin. Tämä on hyvin tärkeä keskus ihmisissä,
koska tämän keskuksen valaistuessa teistä tulee todistajia.

Teistä tulee kollektiivi. Tämä on kollektiivisen olemuksen keskus. Painotan sitä, että teistä tulee kollektiivinen olento, kun tämä
keskus on herännyt. Se on hyvin tärkeä keskus, ja kun nyt olen tässä, Minun täytyy kertoa, mistä me kärsimme, ja mistä
intialaiset kärsivät, ja se mistä idässä asuvat ihmiset kärsivät, on vielä eri juttu. Esimerkiksi idän ihmisiä vaivaa liiallinen
puhuminen - kutsumme sitä oikean puolen Vishuddhiksi - ja länsimaisia vaivaa se, että he eivät puhu lainkaan, etenkin



englantilaiset, he eivät puhu koskaan. Itse asiassa heitä täytyy vähän nipistää! Eivätkä he ikinä naura, se on myös ongelma. He
vain hymyilevät, ja sitä pidetään hyvänä käytöksenä, mutta joskus se on hyvin ikävystyttävää. Vasen Vishuddhi on paljon
hienovaraisempi kuin luulemmekaan. Ne ovat aika huvittavia tilanteita, joista vasen Vishuddhi syntyy, ja se on hyvin tavallista
länsimaisten ihmisten joukossa, koska he ovat kehittäneet uudenlaisen syyllisyyden tunteen.

Tarkoitan, että kaikki tuntevat syyllisyyttä. Menemättä mihinkään käräjille, syyllistymättä mihinkään, kaikki ovat kaiken aikaa
syyllisiä. Kuten eräs nainen: "Voi, olen niin syyllinen." "Mitä tapahtui?" "En sanonut kiitosta hänelle." Mitä se haittaa. Mistä pitäisi
muka olla syyllinen? "Voi, olen niin syyllinen." "Mitä tapahtui?" "Läikytin kahvia."

Kaikki hyvin, ei se haittaa, se voidaan puhdistaa, miksi tuntea syyllisyyttä? Ihmisillä on tiedostamaton syyllisyys. He eivät tiedä,
miksi tuntevat syyllisyyttä, miksi heille tulee koko ajan tällainen olo. "Voi Luoja, minun ei olisi pitänyt tehdä sitä, ei olisi pitänyt
tehdä tätä." Millaista syyllisyyttä? Mitä kaikkea syyllisyyttä kannammekaan, ja tämä syyllisyys on hirvittävä asia. Sitä on
Amerikassa, Englannissa, Portugalissa, Espanjassa Italiassa, Sveitsissä, kaikkialla tuntuu vasen Vishuddhi. se on ensimmäinen
ja viimeinen ongelmista, joka Minun on voitettava. Eräs nainen nousi ylös ja sanoi: "Äiti, tunnen syyllisyyttä Vietnamin takia."
Sanoin: "Vietnamin?

Sotahan loppui jo kauan sitten, mitä voit enää tehdä sen suhteen?" "Mutta tunnen syyllisyyttä siitä." "Mutta miksi? Mitä voit tehdä
sille, miten se liittyy sinuun, mikä on suhteesi siihen maahan, miksi tunnet syyllisyyttä?" "Minä vain tunnen oloni syylliseksi."
Sanoin: "Tuo on joutavaa." Tällä lailla kaikki ovat kehittäneet sen itselleen. Mutta mistä se tulee? Katsotaanpa sen lähdettä.
Ensimmäinen lähde on Raamatussa, jota on tulkittu hyvin väärin, koska sanotaan että, "Te olette synnintekijöitä ja sellaisiksi
syntyneet."

Tuo on aivan absurdia. Mitä se oikeasti tarkoittaa on, että vain te olette tietoisia synneistä, eivät eläimet. Te olette tietoisia
tietämättömyydestänne, eivät eläimet, te olette tietoisia sokeudestanne, mutta eläimet eivät ole. Miksi? Koska sisällänne on
kehittynyt minätietoisuus. Kuten eilen kerroin teille, se minätietoisuus on kehittynyt, koska ego ja superego kohtaavat tässä,
koska nostitte ylös päänne, koska tämän keskuksen piti valaistua. Te nostitte päänne ylös, ja niin tämä ego ja superego
kohtasivat tässä, ja alue luutui. Te saitte minätietoisuuden ja siksi ajattelette: "Minä olen tehnyt väärin, tai minä olen tehnyt
oikein." Eläimet eivät ajattele niin, se ei vaivaa niitä. Niiden täytyy tehdä mitä tekevät, ne haluavat tehdä niin.

Ne eivät istu alas ja sano: "Onpa syyllinen olo." Oletteko koskaan nähneet eläintä, joka sanoo niin? Paitsi ihmisolennot, jotka
hokevat sitä koko ajan. Tästä on tullut varsinainen myytti, se on valtavan iso myytti, jonka kanssa elätte, ja se on täysi myytti,
uskokaa Minua. Ei ole mitään sellaista kuin syyllisyys, ja tämä syyllisyys nakertaa teitä koko ajan, se tekee teistä voimattomia, se
saa teidät tuntemaan olevanne hukassa. On tärkeää, että tämä keskus saadaan avattua. Joten aina ennen kuin aloitan mitään
luentoa, kerron, että on yksi mantra, joka täytyy sanoa: "Äiti, minä en ole syyllinen, Äiti, en ole syyllinen," kuusitoista kertaa, se on
rangaistus syyllisyydestänne. Jos olette syyllinen, teille kuuluu rangaistus, eikö niin? Joten tämä on rangaistuksenne: "Äiti, en ole
syyllinen. Äiti, en ole syyllinen."

Sanokaa se kuusitoista kertaa, niin pääsette eroon siitä. Näin käytännöllistä se on, ja se toimii. Muuten saatte



nikamatulehduksen tai sydänvaivoja, tai tulee sellainen 'jäykistynyt olkapää', siitä aiheutuu kaikenlaista ongelmaa. Ja kaikki tämä
vain sen myyttisen syyllisyyden takia, jonka kanssa kamppailette. On olemassa toinenkin myytti. Luulen, että sen lähteenä ovat
psykologit, ne niin kutsutut psykologit. Heillä ei ole ymmärrystä ihmisen psyykestä, koska heillä ei ole tapaa, jolla psyykeen
päästään. He vain taltioivat ja etsivät asioita, ja yrittävät parantaa ihmisiä. Kuinka monta hullua ihmistä he ovat parantaneet?
Sahaja Yoga on varmasti parantanut satoja.

Kuinka monta he ovat parantaneet? He eivät ole parantaneet ketään. Päinvastoin, jos menette psykologille, teistä voi tulla
enemmän hullu, koska he itsekin ovat hulluja. Sillä puhuessaan ihmisille nämä psykologit eivät tiedä olevansa tekemisissä
patologisten, epänormaalien tapausten kanssa. Ja kun on tekemisissä patologisten tapausten kanssa, huumaantuu siitä itsekin,
tai voidaan sanoa, että saa tartunnan. Eikä tiedä, kuinka suojautua. Sanoisin, että Jung oli ainoa psykologi - koska hän oli
melkoinen profeetta, kun hän sai oivalluksensa - joka puhui siitä, että lääkäri voi tulla siitä sairaaksi. Ja heistä alkaa tulla
patologisia tapauksia. Kuten tämä onneton Freud, joka oli puolihullu. Hän alkoi puhua seksistä ja sellaisesta, mutta oli itse
perverssi mies.

Hän kuoli syöpään. Ja mitä hän saavutti omassa elämässään? Hän oli hyvin kieroutunut. Kuvitelkaa, hän on viheliäinen sielu,
joka kuoli syöpään. Kuinka hän pystyisi opastamaan ketään missään asiassa? Mitä tahansa hän kertoi, me uskoimme kuin
Raamatun sanaan. Ihmiset uskovat Freudiin enemmän kuin Raamattuun. Enemmän kuin Kristukseen. He uskovat häntä oikeasti,
ja jos tiivistätte hänet yhteen lauseeseen, voidaan sanoa, että hän teki jokaisesta ihmisestä seksuaalisen olennon. Ihminen ei ole
mitään sen yläpuolella, ei mitään enempää, ei mitään muuta kuin se.

Kuvitelkaa alentavanne arvokkuutenne sille tasolle! Äitinä Minun täytyy armahtaa häntä sanomalla, että tuo onneton oli liikaa
tekemisissä patologisten tapausten kanssa, ja tartutti itsensä, ja antoi ihmisille vääriä ideoita. Hän käsitteli vain psyykettä ja
vasenta kanavaa, joka alkaa tuolta, mutta loppuu tänne, ja päätyy lopulta superegoon. Niinpä seksiriippuvuus vie teidät
superegoon, eli, se vie teidät alitajuiseen mieleenne ja kollektiiviseen alitajuntaan. Kaikki seksistä johtuvat ongelmat syntyvät
tästä syystä. Tunteellinen käytös ja kaikki perversiot vievät teitä kollektiiviseen alitajuntaan Oli eräs intialainen tyttö, joka oli hyvin
epänormaali. Hän tuli käymään luonani ja sanoi, että hän haluaa olla naisten kanssa ja haluaa mennä naisen kanssa naimisiin, ja
haluaa pukeutua kuin mies. Sanoin hänelle: "Todellako?" Annoin hänelle Sahaja Yoga -hoitoa, ja huomasin, että hänen sisällään
oli mies. Hän itse oli vähentynyt lähes olemattomiin, ja tämä mies riivasi häntä, ja hän sai näitä ideoita sen miehen kautta, ja siksi
hän puhui niin, hän oli riivattu.

Kaikki epänormaalius syntyy siksi, että tulee riivatuksi. Eräs tyttö Kuubasta tuli tapaamaan minua. Hän oli Amerikassa asuva
kuubalainen, lyhyt ja siro tyttö, pieni, kaunis tyttö, ja hän kertoi Minulle, tai hänen aviomiehensä kertoi: "Äiti, vaimoni voi juoda
pullollisen viskiä ihan tuosta vain, hän voi juoda sen tyhjäksi kertaheitolla." "Hyvä on, istuhan alas." Tein hänelle ’bandhan’, kuten
me sitä kutsumme, ja näin suuren, valtavan - kuin maankiertäjän - todella suuren mustaihoisen miehen tulevan ulos hänestä.
Katsoin tyttöä ja kysyin "Tunnetko ketään mustaihoista miestä?" Tyttö sanoi: "Äiti, näettekö Te hänet? Näettekö Te hänet? Hän
se juo, minä en juo", tyttö sanoi Minulle. Ja kun tuo mies oli häädetty pois hänestä, tytöstä tuli hyvin suloinen vaimo miehelleen.

Kun tällaisessa epänormaaliudessa mennään liiallisuuksiin, se vie meidät kollektiiviseen alitajuntaan, jossa teihin tarttuu
kaikenlaisia näistä hirveistä ihmisistä. Se voi viedä myös kollektiiviseen tiedostamattomaan, jos olette liian egoistisia. Silloin
teistä voi tulla Hitler. "Mitä väärää siinä on? Mitä väärää Hitlerissä on?" Ei mitään väärää, hän oli täydellisen oikeassa, kun sanoi,



että hän oli tullut pelastamaan arjalaisen rodun, ja että hänen nenänsä oli valioyksilö. Jumala on varmaan ollut yllättynyt
kuullessaan tuon. Mutta täytyyhän luoda jotain vaihtelua, eikö niin? Mutta tällaista se on, näitä järjettömyyksiä ihmiset tekevät
elämässään sanomalla: "Mitä väärää siinä on?" He hyppäävät kaikenmoisiin ojiin, mistä ei voi palata ilman, että on joku taakka
pään päällä, ja nuo taakat käyvät niin raskaiksi, että heistä tulee epänormaaleja.

Sitten seisotaan ja huudetaan kadulla kuin hullut. Jos heitä provosoi, he menevät vielä huonompaan kuntoon, joten parempi olla
puhumatta ja väittelemättä heidän kanssaan. Unohtakaa heidät. Kaikki nuo fanaatikot, joita näemme, ovat riivattuja ihmisiä.
Useimmat heistä ovat riivattuja. Myös monet presidentit ja itsevaltiaat ovat riivattuja. Kun tapaan heitä ja kättelen heitä, he
tärisevät edessäni, ja tiedän, että he ovat riivattuja ihmisiä. Kuinka he ovat päässeet asemaansa? Heidän ei tulisi olla siellä, he
ovat riivattuja, he riivaavat muita ihmisiä, he laittavat muut tekemään työn, ja kaikki aggressiivisuus alkaa heidän riivaavien
voimiensa kautta. Tämä keskus palauttaa teidät normaaleiksi.

Kun Kundaliini nousee ja koskettaa päälakeanne ja avaa sen, silloin tunnette käsissänne tämän keskuksen kautta, että
kollektiivinen persoonallisuutenne alkaa ilmentyä. Teistä tulee kollektiivisia ihmisiä, te muututte sellaisiksi. Sanon uudestaan,
että se on todellinen tapahtuma. Ei niin, että "Olemme veljiä ja siskoja, muodostetaan 'yhdistyneet kansakunnat' ja tienataan sillä
hyvät rahat." Se on täyttä totta, että voitte tuntea toisen ihmisen itsessänne, ja se on kaikkein tärkeintä. Voisin puhua tästä
keskuksesta vaikka kuinka monta tuntia; tällä keskuksella on kuusitoista alakeskusta, ja se pitää huolta silmistä, nenästä,
korvista, kurkusta – kaikesta –, kaulasta, tämä keskus säätelee kasvojannekin. Kollektiivisella ihmisellä, kollektiivisella olennolla
on kasvot, joissa on sellaisia ominaisuuksia, että kasvotkin voivat säteillä värähtelyjä. Tämän voi kokea vain värähtelyjen avulla,
sitten tiedätte kuka on kollektiivien olento. Kaikista tärkein on tämä osa päässänne, josta kerroin, että jos kumarratte vääriä
asioita, siitä tulee teille suurin este. Se on aivojen alin osa, jota sanskritin kielessä kutsutaan ´murdhaksi´.

Se on tärkeä alue, ja se paisuu, ja siihen kehittyy suuri este, ja teistä tulee ihminen, joka on täysin erillään kaikkialla olevasta
Voimasta. Se tarkoittaa, että kaikki suojelus ja ohjaus, kaikki teitä ravitsevat asiat alkavat hävitä elämästänne Nyt menemme
eteenpäin tästä keskuksesta seuraavaan, joka on tärkeä, ja josta Minun pitää vielä kertoa teille, vaikka onkin jo aika lopettaa
tämä luento Se on Agnya-keskus, joka sijaitsee aivolisäkkeen ja käpyrauhasen keskellä. Se kontrolloi egoamme ja
superegoamme. Tämä hyvin hienojakoinen keskus sijaitsee näköhermokeskuksessa. Jotkut sanovat sitä kolmanneksi silmäksi,
mutta se ei ole sama, josta Minä puhun. Tällä kolmannella silmällä katsomme sisällemme, emme ulospäin. Tämä on hyvin
tärkeä keskus, ja sitä koristaa jumaluus, jota Intiassa kutsutaan Mahavishnuksi, ja täällä Hänet tunnetaan nimellä Jeesus
Kristus. Tämä on hyvin tärkeä keskus. "Etsikää Herraanne." Mistä pitää etsiä.

Missä Hän on? Hänet pitää herättää ja Hän sijaitsee tässä. Koska useimmilla teistä on kristillinen tausta, haluan puhua teille
siitä, vaikka myös Mahavira ja Mahabuddha sijaitsevat sisällämme. Mahavira on tässä ja Buddha tässä. Mutta Kristus sijaitsee
tässä keskellä, aivojen sisällä. Tämä on hyvin tärkeä asia, jonka kaikki kristityt instituutiot ovat jättäneet sanomatta Kristuksesta:
Kristuksen tulee syntyä meidän sisällämme. Hänen pitää herätä meissä. Se voi tapahtua vain Kundaliinin heräämisen kautta. Ja
kun Hän on herännyt, Hän imaisee pois sekä egon että superegon heräämisensä seurauksena, ja se on hyvin suuri asia. Siksi
Hän sanoi: "Minä olen portti."

Mutta kuinka ollakaan, he ristiinnaulitsivat Hänet. Mutta ristiinnaulitseminen oli myös draama, koska ego ja superego ovat
puristaneet näitä kohtia niin kovaa, että siitä läpi pääsemiseksi tarvittiin joku täysin jumalallinen, ja Hän oli Omkara, jumalallinen



persoona, joka ei koskaan kuollut, ja Hän pääsi siitä läpi. Krishna on sanonut, – Hän on tässä kohdassa –, Hän sanoi: “Nayanam
chidanti shastrani, nayanam dahati pavaka.” Eli: "Tätä jumalaista voimaa, tätä Omkaraa ei voi kukaan koskaan tappaa, sitä ei voi
kukaan tuhota." Ja Omkara syntyi Kristuksena ja loi meille tämän kulkuväylän, ja sen asian Hän myös todisti, ettei sitä voi
tappaa. He ovat kaikki yhtä ja sidoksissa toisiinsa. Tämän tulette ymmärtämään Sahaja Yogassa, sillä kun yhteys on saavutettu,
teidän täytyy esittää kysymyksiä: mikä on Jeesuksen ja Krishnan suhde? Ja voitte löytää vastauksen värähtelyjen kautta: He
kuuluvat kaikki hyvin läheisesti yhteen. Kristus on sanonut: "Ne jotka eivät ole Minua vastaan, ovat kanssani." Kukaan ei ole
yrittänyt ottaa selvää, keitä Hän tarkoitti. Raamatussa sanotaan, että "Tulen näyttäytymään edessänne liekkien lailla."

Kukaan ei ole yrittänyt selvittää sitä, tai mikä on Elämän Puu - olisiko tämä Elämän Puu? Hänet täytyy herättää sisällänne.
Tärkein asia, jonka Hän sanoi, oli: "Joku tulee herättämään sen, jotta tuntisitte Isäni ikuisesti." Mitkä instituutiot, jotka toimivat
Herramme Jeesuksen Kristuksen nimissä, tekevät niin? He vain järjestävät juhlia tai karnevaaleja, keräävät rahaa, rakentavat
kirkkoja ja kaikkea muuta. Jokainen ihminen pitää rakentaa kirkoksi herättämällä Kristus heidän sisällään. Tätä kastamisella
tarkoitettiin. Kastetapahtuma sen oikeassa merkityksessä on Kundaliinin herääminen, kun se saapuu päälaen alueelle, jota
kutsutaan nimellä ´brahmarandhra´, ja nousee sen läpi. Onko joku pystynyt siihen? Ei yksikään.

Menin kirkkoon, jota kutsuttiin “Yhtenäisyyden kirkoksi”. He ovat luultavasti yhdistäneet kaikki kirkot, ja samalla koko maailman
haamutkin. Siellä on kaikenlaisia vääriä guruja, eikä heillä ole minkäänlaista erottelukykyä. Olin todella hämmästynyt. Kristus ei
ollut kovin diplomaattinen, kun Hän huitoi sauvallaan ihmisiä ja sanoi: "Jos he ovat kuumia, voimme hoitaa heidät." 'Jos he ovat
kuumia', eli jos heissä on negatiivisuuksia, me voimme hoitaa heidät, jos he ovat viileitä, me pidämme heistä. Mutta jos he ovat
puolinaisia, "Minä syljen heidät ulos suustani." Näin Hän sanoi. Sillä puolinaiset ihmiset tekevät kompromissin paholaisen
kanssa ja puhuvat Jumalasta. Miten he pystyisivät antamaan ihmisille mitään?

Eikö kannattaisi herättää Kristus sisällään ja tutkia asiaa itse? Tulette huomaamaan, kun nostatte Kundaliinin, ja Kundaliini
nousee tähän saakka, eikä pääse siitä eteenpäin Kaikilla kristityillä on tämä sama ongelma. Heitä pitää pyytää sanomaan Isä
meidän -rukous ja se toimii, se on mantra. Tämä keskus tukkeutuu, koska Krishna on Kollektiivinen Olento. "Allah hu Akbar"
toimii myös. Oivaltaneiden sielujen pitää laittaa sormet korviinsa ja sanoa: "Allah hu Akbar", ja Kundaliini alkaa nousta.
Kundaliinin sykkimisen voi nähdä kolmioluussa, Kundaliinin nousun voi nähdä, Kundaliinin läpitulon voi tuntea Sahasrarassa,
siinä kohdassa, josta se nousee ylös. Te kuljette Kristuksen portin läpi, ja Hän imee itseensä nämä kaksi instituutiota (egon ja
superegon) ja tekee tilaa tänne. Heti kun Kundaliini nousee Agnyan yläpuolelle, teistä tulee ajatuksettomia. Limbinen alue on
Jumalan Valtakunta, josta teitä ohjataan ja Kundaliini kulkee siitä läpi.

Se on viimeinen työ, joka piti tehdä, ja nyt se on tehty. Nyt tämä voi tapahtua suurille joukoille. Sen piti tapahtua, se tapahtui, näin
oli luvattu ja nyt oli sen aika. Mutta joskus ihmettelen, missä kaikki ihmiset ovat? Olen nyt kanssanne täällä Englannissa, mutta
nämä ihmiset ovat nähneet, kuinka Intiassa ihmiset tulevat tuhansittain saamaan Oivalluksensa kylissä. Täällä huomaan, että
ihmiset eivät halua todellisuutta, mutta sirkus kiinnostaa. Englantilaisia nyt tulee ainakin, mutta vain harva intialainen, eivätkä he
kuitenkaan jää. Se on niin kummallista, että en voi ymmärtää sitä. On ihmeellistä, miten asiat toimivat. Milloin ihmiset haluavat
ottaa sen vastaan?

Sehän on täysin ilmaista, ei tarvitse maksaa mitään, se on täysin omaa, se on spontaania, se on olemassa valmiina. Mutta silti,
he saavat Oivalluksen ja joutuvat taas väärille teille. Se jotain hyvin outoa. Ette ehkä usko, mutta olen tehnyt täällä työtä jo



kymmenen vuotta, ei, vaan kahdeksan vuotta. Neljän ensimmäisen vuoden aikana Minulla oli kuusi ihmistä. He nousivat ylös ja
menivät taas alaspäin, taas ylös ja sitten alas. Kysyin: "Mitä ihmisiä nämä ovat?" Neljä vuotta, voitteko kuvitella? Jos menen
Intiaan kolmeksi kuukaudeksi, saan ihmisiä tuhansittain. Onko niin, että on vain muutama, jotka voidaan pelastaa, kuten
Johannes Kastaja kertoi?

Hän sanoi, että vain muutama tuhat pelastuu. Niinkö meille käy täällä lännessä? Mutta Englanti on kaikkein huonoin, jopa Italia
on parempi, Sveitsin Geneve, niin paljon parempi. Mikä on ongelma? Täällä juostaan sellaisen miehen perässä, joka pyytää Rolls
Roycea; joku heppu pyytää itselleen vuoden -59 mallista Rolls Roycea. He näkivät nälkää, ja teettivät hänelle Rolls Roycen, ja kun
hän saapui, he lahjoittivat hänelle Rolls Roycen, kuvitelkaa! Ihmiset sanoivat, että hän on täydellinen mestari. Eikö päässä ole
hitustakaan järkeä jäljellä tajuamaan, että miten Hengen voisi saada jonkun Rolls Roycen vastineeksi? Ainakaan Derbyshiren
ihmisiin tämä ei näytä vaikuttaneen kovinkaan paljon, koska he ovat päässeet tulemaan tänne. Jumalaa ei voi tehdä, eihän?

Rolls Royceja voi kyllä valmistaa, mutta voiko Rolls Roycen vaihtaa Jumalaan? Ihmiset juoksevat niin hirvittävien asioiden
perässä. Eräs toinen sellainen on, että joku yrittää opettaa ihmisiä lentämään. Johtajan vaimo istuu täällä, ja hänen tyttärensä
sairastaa epilepsiaa, hänen miehellään ja tyttärellään on epilepsia, heillä kaikilla oli epilepsia. Ja ihmiset maksoivat tuhansia
puntia, kolme tuhatta puntaa, että oppisivat lentämään. Ja sitten he alkoivat pomppia kuin sammakot. Kuvitelkaa! Puhtaalla
järjellä ajateltuna olisi paras pyytää tätä gurua hyppäämään alas Pisan kaltevasta tornista - luulen, että se suunniteltiinkin juuri
sitä varten - ja katsoa, pystyykö hän lentämään edes muutamaa senttiä ylöspäin. Eikö kannattaisi käyttää omaa järkeään?
Teidän kuuluisi olla kaikkein tasapainoisimpia ja älykkäimpiä ihmisiä.

Eilen kerroin, että tämä paikka - Universumin tärkein paikka - on Sydän, ja Englanti on Universumin Sydän, ja tämä Sydän on
letarginen. Mitä voin tehdä? Teidän pitää kertoa Minulle, mitä voin tehdä, että saisin tämän Sydämen sykkimään todellisuuteen.
Etsijöitä on, sitä en kiellä. Kun hippiliike syntyi, tuhansista tuli hippejä He hyväksyvät kaikki absurdit asiat niin helposti, miksi
sitten ei sitä, mitä ovat etsimässä? Se käy yli Minun ymmärrykseni. En voi käsittää sitä. En tullut tänne maahanmuuttajana, vaan
kuten kerroin, että tulin, koska jotain tapahtui, ja mieheni valittiin erääseen tehtävään tähän maahan, joka oli tärkeä tehtävä, joka
oli, luulen niin, ennalta määrätty. Näin piti tapahtua. Minun täytyy nyt pyytää teitä ottamaan vastaan tämä ja ymmärtämään, että
tästä William Blake on kertonut, että: "Tässä maassa tulee olemaan profeettoja, ja Jumalan miehet muuttuvat profeetoiksi, ja
heillä tulee olemaan voima tehdä toisista profeettoja."

Siinä puhutaan Sahaja Yogasta, eikä mistään muusta. Hän profetoi monia asioita, hän jopa kuvasi talon, jossa asun, hän kuvasi
sen talon, jossa toimimme, sen aivan tarkan sijainnin. Hän kuvasi ashramin, jolle me rakennamme perustuksemme, niin
yksityiskohtaisesti, että hämmästelen kuinka suuri pyhimys ja näkijä syntyikään tähän suurenmoiseen maahan. Mutta kukaan ei
halua perehtyä syvemmin. Mitä Minä voin tehdä? Toivon, että hyvin pian ihmiset ymmärtäisivät, että heidän on omaksuttava
hyvin suuri ja elintärkeä rooli koko ihmiskunnan muuttamiseksi ja pelastamiseksi näiltä tuhon ajoilta. Heidän pitää johtaa ihmiset
Jumalan Valtakuntaan. Toivon sitä ja annan sille siunaukseni.

Jumala siunatkoon teitä!

Onneksi meillä on erittäin hyviä sahaja-joogeja Derbyshiressä, se on todella hienoa. Blake mainitsi Derbyshiren hyvin usein.
Ihmiset halusivat Minun tulevan Derbyshireen. Sanoin: "Birmingham on riittänyt Minulle ihan hyvin, enkä aio mennä



Derbyshireen." He sanoivat: "Äiti, olkaa niin kiltti." Sitten he sanoivat: "Blake on sanonut, että Te tulette Derbyshireen." Ja siksi
Minä nyt olen täällä, ja toivon, että tämä keskus tuottaisi oikein hyviä sahaja-joogeja. Täällä voi syntyä suuria profeettoja, koska
Blakekin toi esiin Derbyshiren hyvin vahvasti, hän suositteli tätä paikkaa. Mutta tänään huomasin autoajelulla, että täällä
harrastetaan paljon mustaa magiaa. Ihmiset menevät mukaan todella kauheisiin asioihin. Huolestuin siitä todella.

Sellainen on hyvin vaarallista. Se on vaarallista teille itsellenne, teidän lapsillenne, teidän perheillenne, kaikille. Löysin monia
pesäkkeitä ja ihmettelin, kuinka ne kukoistavat täällä. Antakoon Jumala teille voimaa ja todellista viisautta ymmärtää, mikä on
teidän suhteenne Jumalan suurenmoiseen työhön. Jos teillä on kysymyksiä, voitte kysyä niitä noin viiden minuutin ajan. Eilen
ihmiset kyselivät paljon. Oikeastaan annan ihmisten kysellä vain ensimmäisenä päivänä, koska toisena päivänä se on jo
melkoista ajanhukkaa. Älkääkä sitten kyselkö mitään henkilökohtaista, ei mitään henkilökohtaisia kysymyksiä. Sellaisia voidaan
käsitellä myöhemmin henkilökohtaisesti, niihin voidaan syventyä. Mutta jos teillä on jotain yleisluontoisia kysymyksiä, niin olkaa
hyvä ja kysykää.

[Kysymys yleisöstä:] Oletteko itse nähnyt Jumalan?

Miksi kysytte? Oletteko oikeutettu kysymään tällaista kysymystä? Nähkää ensin oma henkenne ja palataan sitten tähän asiaan.
Miksi halusitte kysyä tuollaisen kysymyksen? Oletteko intialainen? Sitten ainakin pitäisi osata käyttäytyä. Olkaa hyvä ja istukaa
alas. Tällaisia ylimielisiä kysymyksiä ei pitäisi esittää: "Oletteko nähnyt Jumalan?" Miksi kysytte Minulta sellaista? Millä
oikeudella tulette kysymään Minulta tällaista? Minun pitää kysyä: oletteko tuntenut oman Henkenne? Ensin pitää tuntea oma
Henki. Siksi Buddha ei koskaan puhunut Jumalasta. Juuri eilenhän kerroin teille, koska yhtäkkiä haluaisitte nähdä Jumalan, että
onko teillä sellaiset silmät, joilla voi nähdä Jumalan? Ettehän näe edes Minua, miten sitten näkisitte Jumalan? Tulkaa ensin
Hengeksi ja puhutaan sitten lisää. Eihän pieni lapsikaan mene puhumaan kuninkaalle ja läpsäytä häntä kasvoille, eihän? Voiko
hän tehdä sellaista? Meidän on tunnettava rajamme, maryadamme.

Etenkin intialaisten pitäisi tietää. Kyllä saa ihmetellä joskus. Miten voi mennä esittämään tällaisen kysymyksen: "Oletteko nähnyt
Jumalan?" Olinpa sitten nähnyt Hänet tai en, miksi kertoisin siitä sinulle? Mitä hän sanoo?... Ei ole sopivaa, ei ole sopivaa... Hyvin
ylimielistä. Ihmettelen, miten olette oppinut tällaisia tapoja täällä, kukaan intialainen ei käyttäydy näin Kuinka noloa. Entä jos
olisinkin nähnyt Hänet? Uskooko hän sitten Minua? - tai jos en olisikaan nähnyt.

[Hindiksi] Tällaisia tulee aina silloin tällöin. Mikä kysymys tällainen on: ”Oletteko nähnyt vai ette?” Hän on filosofian kandidaatti
Benaresin yliopistosta, ja muuta sellaista, mutta Intiassa ei ole tällaisia ihmisiä. En tiedä, mistä tällaiset materialistiset, todella
karkeat ihmiset tulevat. Siis millainen kysymys Minulle? Tällaista ei ole koskaan kysytty. Olen täällä antamassa teille
Itseoivalluksen, ei mitään muuta. Ja teidän pitäisi ottaa se vastaan, se on teidän oikeutenne. Tämä on kuin pankki, ja Minun pitää
lunastaa shekkinne, ei muuta. Jos saatte shekkinne lunastettua, siinä kaikki, ei muuta, sellainen on Minun suhteeni teihin. En aio
kertoa teille Itsestäni, että joutuisin taas ristiinnaulittavaksi. Kristus yritti kertoa jotain Itsestään, ja he ristiinnaulitsivat Hänet.

Nyt jos kerron hänelle: "Tietysti olen nähnyt Jumalan," hän ei hyväksy sitä. Jos sanon: "En tiedä," hän ei hyväksy sitä. Typerää.
Intialaiset eivät ole lainkaan typeriä, he ovat hyvin viisaita, täytyy sanoa. Mistä ihmeestä tällainen tyhmyys on tullut. He ovat hyvin
viisaita, intialaiset ovat hyvin viisaita, koska se on ’jooga bhumi’, meidän oma ikivanha maamme. Ette tiedäkään, kuinka paljon
voin ylistää sitä maata. Älkää tuomitko Intiaa näiden ihmisten perusteella, ei, ei, ei. Intia on todella suurenmoinen maa, todella



suurenmoinen henkisesti, todella henkinen maa. En tiedä, mikä näitä ihmisiä vaivaa, ihmisistä on tullut hyvin pinnallisia,
äärimmäisen pinnallisia.

Näin, että joukossa oli myös muutama suuri sielu. Mutta älkää tuomitko sitä suurenmoista maata. Olin kerran matkalla Intiaan
mieheni kanssa, ja sanoin: "Olemme saapuneet Intiaan." Ja hän kysyi: "Mistä tiedät?" Sanoin: "Katso värähtelyjä! Koko maa
värähtelee, ilma värähtelee." Hän sanoi: "Todellako?" Sanoin: "Mene vaikka kysymään lentokapteenilta." Istuimme
ensimmäisessä luokassa ja hän meni alas kysymään. Kapteeni sanoi: "Sir, saavuimme Intian ilmatilaan noin minuutti sitten."

Se on niin suurenmoinen maa, koko Universumin Kundaliini asuu siinä maassa, voitteko kuvitella, koko Kundaliini. Eikä heillä ole
halua etsiä. Puhtaan halun voima sijaitsee siellä, mutta heillä ei ole voimaa etsiä. (Hindiksi:) Voitteko kuvitella? Olen niin
hämmästynyt tästä. Ja vielä ne, jotka ovat tulleet tänne muka guruina. Kauheita, rahanahneita ihmisiä! Olen häpeissäni, koska
olen intialainen, ja tuntiessani häpeää mietin "Mitä he ovat tehneet sille kaikelle, mitä meillä on?" Intialla on todella valtava
perintö, te olette vain verso, te olette vain ulkopuolella oleva osa, te olette puu, me olemme juuret, ette voi elää ilman meitä,
olemme teidän juurenne, ja näen nämä juuret, enkä voi ymmärtää. Silti kaikki on hyvin, nämä ovat Äidin huolia.

Eiköhän tehdä se nyt. Olkaa hyvä ja laittakaa kätenne Minua kohden. Ottakaa kaikki kengät pois jaloistanne. Teidän täytyy etsiä.
Jos ette etsi, mitä hyötyä on tulla luennolleni?  
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Onko täällä joku, joka voi kääntää? Onko muita? Tarvitaan kaksi henkilöä. Voit istua tähän. Mutta eikö hän olekaan täällä? Tuliko
hän pujaan ollenkaan? Kaikkien pitäisi nyt tulla sisään. Aloitan sitten, kun kaikki ovat paikalla. Tulkaa lähemmäksi. Täällä on
tilaa. Ne, jotka voivat istua maassa, voivat istua edessä. Tulkaa. Oikein hyvä! Pidätkö siitä? Onko väri hyvä? Missä on – kuka muu
kääntää? Hyvä, tulehan. Sinä käännät ranskaksi ja hän voi kääntää italiaksi. Onko ... tullut? Sinä olet siinä. Ketä muita? Lapset
voivat istua edessä - päästäkää lapset istumaan eteen. Kaikki neljä lasta voivat tulla myöhemmin, kun aloitamme pujan. Ovatko
kaikki paikalla? Ah! Kauko-ohjattava auto! Hienoa! Jumalan siunausta. Täsmälleen, sellainen se on! Hyvä.

Aluksi haluaisin kertoa teille pujan merkityksestä.

Siinä on kaksi aspektia. Ensimmäinen aspekti on se, että teillä on omat jumaluudet sisällänne. Ja nämä jumaluudet pitää saada
heräämään sisällänne. Jumaluudet ovat yhden Jumalan eri olomuotoja. Toisaalta teissä on jumaluudet, eli Jumalan olomuodot,
jotka ovat hereillä koko ajan. Toisaalta teillä on omat jumaluutenne, jotka ovat joskus hereillä, joskus osittain hereillä, joskus
nukkuvina, ja joskus sairaina. Teidän pitää siis käyttää kahta menetelmää: miellyttää Jumalan jumaluuksia ja pyytää heitä
siunaamaan teidän jumaluuksianne, tai pyytää heitä herättämään teidän jumaluutenne. Tekemällä pujan, eli kun uhraatte jotakin,
mitä teillä on uhrattavana, mitä tahansa - esimerkiksi kukkia, jos haluatte uhrata kukan Jumalalle, teidän ei tarvitse puhua
mitään, te vain uhraatte sen: "Tämä on Sinulle." Kuka tahansa voi ymmärtää mitä uhraaminen on, eli siihen ei tarvita edes kieltä.
Jos vaikka joku sokea mies haluaisi antaa teille jotakin, hän voi antaa sen teille tällä tavalla.

Tällaisen eleen tekeminen riittää vakuuttamaan, että hän antaa. Teidän ei tarvitse sanoa mitään. Kun nyt uhraatte kukan
Jumalalle, ja vaikka ette sano mitään mantraa, uhraus on tapahtunut - antaminen on tapahtunut. Mutta ongelma on se, onko
uhraus otettu vastaan vai ei. Nyt, kun olette oivaltaneita sieluja ja uhraatte jotakin, Jumala hyväksyy sen, vaikka ette sanoisikaan
mitään. Mutta saatteko siitä mitään hyötyä itsellenne? Kun itseoivalluksen jälkeen uhraatte Jumalalle, hän hyväksyy sen, koska
se tulee oivaltaneelta sielulta, Hän ottaa sen siksi vastaan. No, miten me sitten saamme siunauksia Jumalalta, kun annamme
Hänelle kukan? Jos ette puhu mitään, vaan uhraatte vain kukan, niin saatatte saada automaattisesti monia kukkia elämässänne.
Tai jos uhraatte mitä tahansa materiaalista, saatte siunauksena jotain materiaalista.

Jos hienojakoisella tavalla sanotte jotakin, jos vaikka tarjoatte jotakin jollekin ja sanotte nöyrästi: "Olisin iloinen, jos ottaisit
vastaan tämän," sillä on ehkä vielä hienojakoisempi vaikutus ja ehkäpä vielä laajempi ja syvempikin. Jos teette jotain
symboolista, joka on jonkun asian perusolemus, periaate. Niin kuin kukat ovat - ne symbolisoivat Äiti Maan periaatetta. Niinpä
kaikkien Jumalalle uhrattavien asioiden symboliikkaa on meditoitu ja ne on löydetty. Me käytämme viittä asiaa, joita kutsutaan
nimellä "panchamruta", niin kuin meillä tässä on. Sillä jos olette tavoittaneet periaatteen, olette todella tavoittaneet
kokonaisuuden, koska henkinen hyvinvointi on täydellinen hyvinvointi. Se ei ole vain osittaista, kuten materiaalista hyvinvointia,
tai fyysistä hyvinvointia, tai tunne-elämän hyvinvointia, tai mielen hyvinvointia: se on kokonaisvaltaista, täydellistä tasapainoa
kokonaisuuden kanssa. Kun uhraatte muita asioita, kuten... näitä kutsutaan nimellä akshadas, joka on - miksi sitä sanotaan?
Kurkuma. Kurkuma-riisi, tämä keltainen tässä.

Kun uhraatte tätä, keltainen väri on Swadishthana Chakran väri. Ja kaikki jumalat pitävät hyvin paljon riisistä. Tähän liittyy pieni
niksi, inhimillinen sellainen. Jumalat siis pitävät riisistä; niinpä siihen laitetaan kurkumaa päälle, joka tarkoittaa, "Me uhraamme
Sinulle keltaiseksi värjättyä riisiä" - se tarkoittaa, "Pyydämme Sinua siunaamaan meidän luovuuttamme." Kun syötte sitä, luovuus
virtaa enemmän ja tämä jumaluus siunaa meitä - se on se niksi. Koko puja on ihmispyhimysten keino saada Jumala antamaan
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enemmän siunauksia! Mutta kaikki mistä Jumala pitää, sen täytyy olla suotuisaa ja pyhää. Loppujen lopuksi se toimii
pyhimysten pyhyyden ja vilpittömien sydänten hyväksi. Pujaa ei voi tehdä sellainen henkilö, joka ei ole oivaltanut sielu. Henkilön,
joka opettaa, pitää myös olla oivaltanut, sellainen, joka tekee "namaz", täytyy olla oivaltanut, sellainen, joka rukoilee, täytyy olla
oivaltanut sielu.

Kaikkia käytettäviä tarvikkeita tulee palvoa niin, että niistä tulee pyhiä, että niitä kunnioitetaan. Mitään sellaista ei voi tehdä, että
esimerkiksi kylpyhuoneen esineitä käytettäisiin myös pujassa, se on täysin absurdia. On kolme hyvin tärkeää esinettä: "ghatah",
joka on astia, kulho, jonka sisällä on kundaliini, kulho, jonka sisällä on ikiaikainen halumme päästä Jumalan luokse, jota
palvotaan ensimmäiseksi, meidän haluamme. Se on ghatah, jonka näette tässä. Ja sen päällä on "shripala". Shripalan sisällä on
myös vettä, eli kookoksessa on vettä ja kookos edustaa samaa asiaa. Hienojakoisemmassa muodossa se edustaa maailman
kaikissa joissa olevaa vettä, eli jokia. Ja kookos on kaikkien valtamerien vesi. Merissä oleva vesi nousee ylös pitkin kookospuun
runkoa ja muuttuu makeaksi kookoksen sisällä. Tämä on symbolinen asia.

Tätä astiaa siis kutsutaan "ghatah-pujaksi", tämä on ghatah-puja. Tänään en mene pidemmälle yksityiskohtiin, koska meidän
pitää puhua Ganeshasta. Samalla tavalla - tämä on siis vesi. Sitten meidän pitää palvoa "mantraa" ja "shankaria". Nämä kaksi
edustavat ääntä. Simpukka. Oikeastaan shankar edustaa eetteriä. Sitten on vielä "deepa", mikä se on? Se on valo, se edustaa
valoelementtiä ja sitä kutsutaan nimellä "tejas". Tavallisesti Jumalattarelle annetaan myös viuhka, joka edustaa ilmaelementtiä.

Tällä tavalla niitä siis käytetään ja kaikkia viittä elementtiä miellytetään etukäteen. Näiden viiden elementin olemusta, tai niiden
perimmäistä olemusta, tulisi miellyttää aluksi, jotta ne tukisivat pujaa. On myös olemassa kaikenlaisia muita asioita, kuten
perheen omat jumaluudet: ehkä perheessä palvotaan joitain erityisiä jumaluuksia. Ne eivät myöskään saisi häiritä pujaa; tai ehkä
jo kuolleena olleet esi-isiä. Kaikki nämä pitää vaientaa ja heille pitää kertoa, että tämä on tällainen puja, joten älkää häiritkö meitä
sen aikana. Se tarkoittaa sitä, että ei edes ajatuksin tai millään muullakaan tavalla he saisi häiritä. Kaikki pitää saada ensin
rauhalliseksi. Olen nyt kertonut tästä yhdestä puolesta aivan lyhyesti, vaikka se onkin hyvin pitkä asia. Jos Minun pitäisi kertoa
siitä enemmän, Minun pitäisi puhua ainakin kolme kertaa ja kolme tuntia joka kerralla ja siltikään se ei ehkä riittäisi. Nyt
pääsemme toiseen aspektiin, josta esitin kysymyksen - millä tavalla te hyödytte tästä?

Tämän tekniikan lisäksi, jotta siunauksista saisi parhaan hyödyn, tai miten saa parhaiten Armon virtaamaan sisällään, me
lausumme mantroja. Mantrojen ääni, se ääni kaikuu Jumalan olemukseen. Ja ne heijastuvat takaisin meidän chakroihimme ja
chakrat alkavat avautua yhä enemmän. Näin Jumalan Armon virtaus on otettu vastaan. Mutta vain oivaltaneen sielun tulisi
lausua mantra. KOska miten se voisi saavuttaa Jumalan ilman yhteyttä? Se on noidankehä. Joku voi sanoa, että "Äiti, eihän voi
saada oivallusta ennen kuin on saanut Jumalan Armon. Eikä henkilö, joka ei ole saanut oivallusta, voi avata chakroja. Ja ilman
chakrojen aukeamista ei voi saada oivallusta."

Tässä vaiheessa Äiti ja kaikki pyhimykset, kuten te, tulevat kuvaan mukaan. Sahaja joogien tehtävä on murtaa tämä noidankehä.
Teidän itsenne pitää nostaa kundaliini. Heti kun nostatte kundaliinin, kundaliini avaa chakroja hieman, koska olette antaneet
chakroille värähtelyjänne. Heti, kun kundaliini tietää, että Sahaja joogi seisoo etsijän takana, hän nousee. Hän tietää, että olette
hänen siskojaan ja veljiään, ja että te kuulutte samaan perheeseen kuin hän. Hän nähkääs tuntee maan, jossa hänen pitää
kasvaa, hän tuntee sen ja nousee ylös kaikessa arvokkuudessaan. Tällä tavalla hän murtaa tämän noidankehän. Siksi me emme
aluksi kerro ihmisille mantroista, koska mantroja lausuessa Minut pitää hyväksyä Jumaluutena. Minun tulemiseeni on liitetty
sellainen pakollinen asia, että teidän on tunnistettava Minut; koska tämä aika on hyvin sekavaa aikaa; sitä voidaan kutsua
ylösnousemuksen ajaksi, tai viimeisen tuomionne ajaksi.

Ensin pitää antaa oivallus ilman tunnistamista. Mutta ei niille, jotka kieltävät Minut tai loukkaavat Minua. He eivät tule koskaan
saamaan oivalusta, vaikka kuinka yrittäisitte. Myös, jos ihmiset oivalluksen jälkeen alkavat ajatella Minua vastaan, värähtelyt
loppuvat, Sahasraran takia. Ja sydämen pitää olla täydellisessä sopusoinnussa Minun kansaani, muuten Sahasrara pysyy kiinni.
Ne ihmiset, jotka ovat vaatimattomia, jotka ovat täysin avosydämisiä, sellaiset ihmiset ymmärtävät Minua erittäin hyvin, ja he
vain laittavat Minut sydämiinsä. Oivalluksen jälkeen, käytyään läpi Sahaja Yogan ymmärtämisen mielen ja ajattelun kautta, myös
älylliset ihmiset ymmärtävät Minut ja tunnistavat Minut hieman kiertoteitse. Pujan jälkeen, kun he saavat siunaukset
saavuttamassaan autuaalisessa tilassa, silloin he myöskin ymmärtävät pujan arvon - jälkeenpäin. Intiassa, josta pujajärjestelmä



on perinteisesti tullut, ja jossa sitä on ylläpidetty hyvin paljon, ihmiset ymmärtävät sen ilman mentaaleja prosesseja. Mutta jos he
tapaavat jonkun älykön, josta on tullut Sahaja joogi, he eivät ymmärrä häntä.

He eivät halua kuunnella sitä aivojen ajattelun tuottamaa jaaritusta. Jos jotkut hieman länsimaistuneet yrittävät ymmärtää, he
saavat itselleen alemmuuskompleksin ja ajautuvat vasemmalle. Ei ole mitään tarvetta ymmärtää sitä mentaalisti, analysoida
kaiken aikaa mentaalien prosessien kautta, ja sitten ymmärtää kaikki ja tulla sitten avosydämisiksi Sahaja joogeiksi - se on
melko pitkä kiertotie. Mutta minkäs voit? He ovat joutuneet sinne kiertoteitä ja joutuvat tulemaan samaa reittiä. Vaikka heistä
tulisikin Sahaja joogeja, he alkavat kysellä ja ajatella ja ovat huolissaan asiasta. Niinpä väärät opettajat saavat heidät helposti
valtaansa ja ottavat sitten kaiken hyödyn heistä. Siitä ei kannata pahoittaa mieltään. Jos tuntuu siltä, että haluaa analysoida, niin
silloin pitää tehdä niin, koska Minä en voi pysäyttää vauhtianne, Minä en aio hypnotisoida teitä. Sahaja Yogassa vapautta tulee
kunnioittaa.

Mutta me emme salli sellaisten ihmisten tulevan pujaan, jotka eivät ole saavuttaneet riittävää ymmärrystä Sahaja Yogasta -
tämä koskee länsimaisia ihmisiä, ei intialaisia, mutta tässäkin on rajoituksensa. Jos en Intiassa selitä ihmisille, he eivät
myöskään kysele. He tietävät saavansa värähtelyjä. He tietävät jo värähtelyistä, joten Minun ei tarvitse kertoa, että "Te saatte
enemmän värähtelyjä." Jos he saavat enemmän värähtelyjä, he tietävät, että olen Adi Shakti, sillä selvä, ei Minun tarvitse selittää
sitä. Samalla tavalla kuin saadaan selville mikä on parasta viiniä, he saavat selville, kuka on aito. He tuntevat sen mausta. Kerran
eräässä pujassa oli noin kuusi tuhatta ihmistä, jotka koskettivat Jalkojani. Silloin sanoin, "Pujassa älkää tehkö niin - ihmisten ei
tarvitse koskea Minun Jalkojani." Sanoin näin.

Mutta he luulivat, että Dhumal kielsi tekemästä niin, ja kaikki kävivät hänen kimppuunsa. He sanoivat, "Sinä vain haluat saada
kaikki siunaukset itsellesi Äidin Jaloista, etkä halunnut meidän saavan mitään", ja he olivat hänen kimpussaan. Ja toinen asia
vielä, että lännessä en koskaan tehnyt amrutia Jalkojeni vaan Käsieni kautta, koska täällä ihmiset ajattelevat, että jalat ovat
jotain likaista, eikä meidän pidä tehdä amrutia jaloista. Oikeastaan Jalat ovat erittäin voimalliset, ja ne eivät voi koskaan olla
likaiset. Niin kuin Ganges -joessa on värähtelyjä. Jos sinulla on Ganges -joen vettä, huomaat, että se ei koskaan likaannu.
Päinvastoin, mitä tahansa joessa on, koska sitä ei tavallaan koskaan puhdisteta, ja mitä tahansa likaa siihen tulee, se laskeutuu
pohjaan eikä likaa vettä ollenkaan. Sen vesi on erittäin puhdasta, se värähtelee koko ajan. Pitää siis ymmärtää, että se mikä on
puhdasta, se mikä vastaa puhtaudesta, mikä on puhtauden lähde, se voi puhdistaa minkä tahansa epäpuhtaan. Miten se voisi
silloin olla epäpuhdas?

Mutta jos sitä ajattelee aivoilla, se on niin rajallista. Ette pysty ajattelemaan mitään sellaista, joka on puhtauden ruumiillistuma.
Nyt olemme tulleet siihen pisteeseen, jossa ajattelin puhua teille Absoluutista. Se on Shri Ganesha. Tänään on Hänen pujansa.
On todella suurenmoista, että teemme tämän pujan Genevessä, Sveitsissä. Luulen, että Geneve on oikea Sydän. Tavallaan täällä
toimitaan oikeaa Sydäntä vastaan. Jokaisen elämä on tragediaa, niin kuin Raman ja Ayodhyan. Siksi onkin hyvin tärkeää, että
täällä palvotaan Shri Ganeshaa.

Shri Ganesha, kuten tiedätte, on viattomuuden ruumiillistuma. Ganeshan väri on punainen tai hieman oranssi. Kun lapsi on
sikiöasteella, ensimmäinen väri, minkä se näkee, on oranssi, joka näkyy äidin kohdun punaisessa seinämässä. Se on veri. Olette
varmaan jo oppineet Sahaja Yogassa, että jokaisella toiminnalla on reaktio, joka toimii. Alkuperäisen, tai esiaikaisen Ganeshan
väri on saven väri, koska Hänet on tehty Äiti Maasta. Kun Gauri, Ganeshan äiti loi Hänet suojelemaan siveyttään, sillä aikaa kun
hän oli kylvyssä, hän värjäsi Hänet punaiseksi, että kaikki näkisivät, että joku istuu siellä ja suojelee häntä. Kun sikiönä näette
punaisen värin ympärillänne, silloin imette tämän värin itseenne, ja teissä oleva Ganesha saa punaisen värinsä yhtä kauniilla
tavalla. Samalla tavalla, kuin se reagoi muuttumalla punaiseksi ja toimii, eli Ganeshan punainen väri, sellainen henkilö, jonka
Ganesha on punainen, pelottaa muita. He tietävät, että siellä sisällä istuu Ganesha, puhdas ja siveä persoonallisuus kaikkine
Ganeshan tulisine ominaisuuksineen.

Kun tämän Ganesha vaikuttaa lapsuudessa, eli, kun lapsi syntyy, se on äärettömän suojeleva tai tulisieluinen, jos joku yrittää
kajota sen viattomuuteen. Aivan pieninä lapset eivät ole edes tietoisia siitä. Mutta pikku hiljaa, kun he kasvavat isommiksi, he
tulevat erittäin tietoisiksi ja he eivät pidä siitä, että heitä riisutaan muiden nähden. He tulevat hyvin ujoiksi viattomuudestaan.
Tarkoitan, ei ujoiksi, he eivät ujostele alastomuuttaan: he ovat hyvin häveliäitä alastomuudestaan, että heidän viattomuuttaan



kohtaan ei hyökättäisi. Jos viattomuutta vastaan ei ole hyökätty ja he ovat puhtaita, niin nähdessään alastoman naisen, he
sulkevat silmänsä. He eivät halua nähdä alastonta naista, tai alastonta miestä. Tämä on sisäistä ymmärrystä, intuitiivistä
ymmärrystä siitä, että viattomuuden säilyttäminen on tärkeää. No, mitä sisällämme oleva viattomuus sitten on? Miten se
vaikuttaa meihin?

Olen jo kertonut teille, että se antaa meille viisauden. Me teemme kaikenlaista typerää egollamme; niin kuin kerroin eräästä
presidentistä ja monesta muusta hänen ikäisestään ja korkessa asemassa olevasta, ja se johtuu siitä, että heillä ei ole Ganeshaa
ollenkaan. Menimme Brightoniin, missä on eräänlainen ranta, jossa voi oleskella alastomana. Ja palvelijattareni, joka on viaton,
ja menimme sinne, niin hän ei voinut ymmärtää sitä. Hän kysyi Minulta, "Miksi ihmeessä he ovat alasti?" Kuten huomaatte,
lännessä on vaikeaa löytää todella viisasta henkilöä. Ihmiset ovat ylikoulutettuja, ja he ymmärtävät muuten erittäin hyvin elämän
materialistisia asioita ja muuta sellaista. Mutta mitä viisauteen tulee, niin tiedättekö, heidän käyttäytymisensä on järkyttävää. En
voi ymmärtää, mikä viisaus siinä on takana? Kaikki viisaus on hävinnyt ja muuttunut seksiksi.

He ajattelevat koko ajan seksiä, ja haluavat koko ajan ymmärtää kaikkea joutavaa seksistä. Jos alkaa miettiä seksiä, niin totta
kai oma viattomuus tuhoutuu saman tien, koska seksiin ei voi käyttää älykkyyttä. En voi ymmärtää sitä, miten seksiä voisi
järkiperäistää. Se on niin spontaani asia. Ja voiko siitä nauttia ajattelemalla? Miten se voisi onnistua? Sehän olisi samaa kuin
sanoisimme, että voimme muuttaa kukan hedelmäksi ajattelemalla. Ja vielä vakavampi asia on sellainen, kun sanoo että "minä
voin" - te ette tietenkään koskaan ajattele niin, toivottavasti, että voisitte muuttaa kukan hedelmäksi. Mutta jotkut ihmiset voivat
ajatella, että "minä voin siirtää", sanotaan vaikka, "tämän esineen täältä tuonne ajatukseni voimalla." Tai aineellistaa esineitä.

Te tiedätte, että voitte tehdä sen, uskotte, että voitte tehdä sen, koska jotkut ovat tehneet sen. Mutta Sahaja joogeina tiedätte,
että bhootit saavat sen aikaan, kuolleet henget, ne tekevät sen teille, koska ne touhuavat ja yrittävät muka auttaa teitä. Sama
asia tapahtuu seksin kanssa. Kun haluatte seksiä älyllisten pyrkimysten kautta, niin silloin saatte vain bhootit toimimaan. Kun
projisoitte mieliänne liikaa, ne joutuvat silloin alueelle, jossa bhootit tarttuvat niihin. Joskus ne ovat hyvin viekkaita, joskus
paheellisia, joskus agressiivisia; te keräätte kaikenlaista itseenne, ja sen seurauksena seksi muuttuu merkityksettömäksi. Niinpä
monet turmeltuneet ihmiset ovat tyytyväisiä, kun ne hyökkäävät kimppuun, eikä seksi kuitenkaan ole niin kovin jännittävää, että
vaikka raiskaisi sata naista, se ei tuo tyydytystä, tai joutuu kärsimään kaikkein pahimman laatuisesta impotenssista. Tarkoitan,
että silloin jää aina ilman tyydytystä. Ja kun kaikki tällaiset ihmiset kuolevat, heistä tulee samanlaisia bhootteja, jotka odottavat,
että tulee joku seksistinen kaveri, johon voi hypätä. Viattomat ihmiset saattavat elää ilman seksiä useita vuosia, jopa
avioiduttuaankin, koska ovat niin viattomia. Myös hyvin lapsenkaltaiset ihmiset voivat elää niin.

Mutta täällä se on tiedettä, jota opetetaan jo lapsesta saakka - voitteko kuvitella. Mitä varten? Pitääkö eläinten opetella
seksiasioita jo lapsena? Kyllä ne pystyvät tuottamaan jälkeläisiä ilmankin. (Käänsitkö jo?) En ole opettamassa teille mitään
asketismia. Aluksi viattomuus on suojelevaa ja väri on punainen, sanotaan enintään viiteenkymmeneen ikävuoteen saakka.
Sitten vähitellen, jos henkilö on kunnolla kypsynyt - eivät typerät ihmiset, vaan sellaiset, jotka ovat kypsiä - 50 ikävuoden jälkeen
väri alkaa muuttua oranssiksi. Se muuttuu oranssiksi. Se tarkoittaa sitä, että avioitumisen jälkeen tämä punainen väri häipyy ja
alkaa muuttua oranssiksi.

Se tarkoittaa, että suojelemisen vaihe on ohi. Eli, neitseellisyys pitää säilyttää avioitumiseen saakka. Siihen saakka, että tapaa
henkilön, jonka kanssa menee naimisiin, tämä punainen väri suojelee neitseellisyyttä. Kun sitten on naimisissa, tätä suojelua ei
enää tarvita. Mutta seksuaalisuuden pitää kohdistua vain yhteen henkilöön, eli aviomieheen tai -vaimoon. Silloin tapahtuu
oikeanlainen kypsyminen, ja kun on saavuttanut noin viidenkymmenen iän, se muuttuu oranssiksi - tapahtuu irtautuminen. Ei
tunne enää tarvetta seksielämään. Eikä ole enää tarkoituskaan. Silloin kehittyy eräänlainen todellinen kypsä viattomuus, jota
voidaan verrata hienosti poltettuun saviastiaan. Vanhuus on siis todella kultainen, jolloin ihmisessä on sellaista viisautta, joka
loistaa läpi koko hänen olemuksensa.

Mutta miksi - miksi pitää tulla kypsäksi, miksi pitää säilyttää viattomuus? Jälleen, kun olette rationaalisia ihmisiä, voidaan esittää
kysymys, miksi? Viattomuuden kautta te tuotte oikeasti hauskuutta muiden elämään, teette siitä hauskaa. Hauskuus syntyy vain
viattomuuden kautta. Ja viattomuus on myös ainoa tapa säteillä hauskuutta. Kuvitelkaa tätä maailmaa ilman hauskuutta,
millainen se olisi? Ihmiset sekoittavat hauskanpidon ja nautinnon. Nautinto on mukavaa aloittaa, ja hirveää lopettaa. Mutta



hauskuus on aarre. Kaikki todella hauskat asiat pysyvät mielessä koko elämän, niistä voi kertoa muille, se on kaiken
hauskuudenluomisen perusta.

Joogi: Ranskan kielessä ei ole ilmaisua sanalle "hauskuus"!

Voitteko kuvitella, tässä diplomaattisessa ranskan kielessä - ei ole sanaa "hauskuus"! Annan yksinkertaisen esimerkin siitä,
kuinka lapset saavat aikaan hauskuutta. He tekevät kaiken hauskaksi. Ja silloinkin, kun he puhuvat tai kertovat asioita, he saavat
ne kuulostamaan niin hauskoilta. Jokin aika sitten nuorin tyttärentyttäreni, Anupama - hän ei ole aivan vielä kuudenkaan ikäinen -
oli leikkimässä ja kiipesi ylös jonnekin talon katolle, ja sitten kuulimme kovan tömähdyksen. Tyttäreni on hyvin huolehtivainen äiti
ja aina huolissaan lastensa hyvinvoinnista. Hauskaa, eikö olekin? Hän ei pystynyt edes kävelemään, hänen jalkansa tulivat
huolesta raskaiksi ja hän meni katsomaan mitä katolta putosi. Hän alkoi huutaa lapselle ja lapsi tuli juosten alas ja oli aivan
kunnossa.

Hän alkoi huutaa lapselle ja kysyi, "Mitä tapahtui? Minne oikein menit? Miksi kiipesit ylös?" Hän alkoi heti huutaa lapselle. Lapsi
katsoi äitiään ymmällään ja odotti, että huuto loppuisi. Hän sanoi sitten hyvin hiljaa, "Enhän minä tullut Riadhista asti tänne
kuolemaan!" On niin paljon asioita, joita kannattaa kirjoittaa muistiin, ne ovat kaikki niin hauskoja, luonnollisen hauskoja, että
lyövät laudalta kaiken muun. Me voisimme katsoa nyt kaikkia täällä olevia lapsia, ja heistä voisi kirjoittaa ylös monia asioita, mitä
kaikkea kaunista he tekevät, ja kuinka heillä on pieni ilkikurisuuden pilke silmissään, että he haluavat saada kaikesta aikaan
jotain hauskaa. Hauskuus tuottaa iloa, se antaa iloa. Siinä ei ole millään tavalla mitään mielistelyä, loukkaavaa tai mitään
sadistista, vaan kukoistusta.

Joogi: Äiti, olisiko mahdollista, että emme enää kääntäisi, koska siihen menee niin kauan aikaa ... englannin kieliset sanat, me
selitämme heille lopussa. Ne muutamat, jotka eivät ymmärrä, me selitämme heille tämän jälkeen, Äiti. Sopiiko se?

Olen pääsemässä kohta loppuun, Gregoire, koska Minun pitää lopettaa puoli yhdeltä, niin tehdään nyt näin. Mutta seuraavalla
kerralla voisi olla parempi kääntää jälkeenpäin. Nyt voidaan kääntää vielä vähän matkaa, koska olemme juuri pääsemässä
loppuun. Sen takia tämä on kestänyt niin kauan. Muuten se olisi kestänyt vain kolmanneksen. Käännetään vain tämä osa.
Hauskuus ei ole mitään muuta kuin kukoistusta.

Se ei kiusaa ketään, se ei loukkaa ketään, eikä aiheuta harmia kenellekään, se vain kukoistaa, koko asia, ja antaa tuoksua. Se on
Jumaluuden leikkiä. Sillä on myös vielä korkeampi merkitys, että kun olette viattomia, voitte tuntea todellisen ilon. Viaton
ihminen voi tuntea iloa sellaisesta, jota hyvin vakava ja hyvin järkevä ihminen ei näe ollenkaan. Viaton ihminen voi nauraa ääneen
jollekin, jota muut ihmiset eivät pidä mitenkään hauskana. Hauskuuden luomisessa ei ole mitään epämääräistä, se on hyvin
mutkatonta, yksinkertaista ja spontaania kukoistusta. Täällä Genevessä ihmiset ottavat kaiken hyvin vakavasti. Kaikkialla
Sveitsissä. Niin vakavasti, että he lopulta tekevät itsemurhan. Koska te olette niin rahaan suuntautuneita ja olette myös tavallaan
ottaneet rooliksenne maailman auttamisen.

Eli, olette hyvin egoistisia, koska haluatte auttaa koko maailmaa. Keitä te olette muita auttamaan? Ja kolmanneksi, teillä on
täällä typerä armeija, jota ei tarvita mihinkään.

Joogini: Äiti, anteeksi että keskytän, tiesittekö, että eilen sanomalehdet kirjoittivat, että taas yksi sveitsiläinen sotilaskone putosi
ja kaksi ihmistä kuoli.

Joogi: Ja Teidän kuvanne oli siinä vieressä! Siitä on turha syyttää Minua!

Joogi: Tämä tapahtui eräässä näytöksessä, jossa haluttiin pullistella sotilasvoiman vahvuudella. Siinä on se hauskuus - siinä on
se hauskuus, näettekö? Kaikki ovat iloisia siitä, tällä tavalla te huomaatte hauskuuden asioissa. Ja että saadaan hauskuutta
lisää esiin, meillä on Hanumana.

Shri Ganeshan lisäksi hän tuo myös lisää hauskuutta. Kun Ganesha tekee jekkuja vasemmanpuoleisille ihmisille, Hän tekee



jekkuja oikeanpuoleisille. Kuten esimerkiksi, oli nainen, joka itki ja huusi, että hänen miehensä oli kuollut, "Mitä minä nyt teen?
Olen mennyttä," ja voivotti ja valitti - ja yhtäkkiä näkeekin miehensä kävelevän sisään huoneesen! Tällaista Hän tekee vain
viattomille ihmisille. Mutta liian älyllisiä Hän rankaisee. Hän jatkaa kaikenlaisten kurjuuksien päälle kaatamista, toinen toistaan
suurempien, ja sanoo, "Itke vielä lisää, vielä lisää. Haluatko vieläkin itkeä? Hyvä on, täältä tulee lisää ja vieläkin lisää." Ja
Hanuman on Hänen vierellään - esimerkiksi, kun Lakshmana oli sairas ja Hänen piti hakea lääkettä eräältä suurelta vuorelta, Hän
toikin koko vuoren!

Hän selitti, "Minulla ei ollut aikaa etsiä sitä lääkettä, joten etsikää te se nyt," ja niin Hän toi koko vuoren mukanaan. Hänkin on
vähän samanlainen, ja voi olla hyvin tuhoava egoistisia ihmisiä kohtaan. Kuten Ravana - Hän poltti koko Lankan saaren. Jos
Ganesha on väriltään punainen, Hänen värinsä on oranssi. Koska Ganeshan pitää pysyä koko ajan samassa paikassa, Hän antaa
Pyhän Mikaelin liikkua ylös alas pitkin vasenta puolta, kun taas Hanumana voi kulkea ylös ja alas, eikä Hänen tarvitse olla vain
yhdessä paikassa. Mutta vaikka Hän onkin paikalleen asettunut jumaluus - Hänet täytyy vakiinnuttaa paikalleen - sitten, kun Hän
on paikallaan, Hän säteilee värähtelyjä, jotka yltävät kaikkialle. Hän on viattomuuden lähde. Hän on värähtelyjen lähde. Tavallaan,
Hän on kaikki. Hän nousee ylös sisällänne Mahaganeshan muodossa ja Jumalassa Hän laskeutuu alas Ganeshan muodossa -
täältä, takaa.

Kun ajattelette liikaa seksiä, teidän silmänne vahingoittuvat, koska te käytätte Mahaganeshaa. Teidän Mahaganeshanne
vahingoittuu ja silmät alkavat liikkua puolelta toiselle. Silmät kadottavat viattomuuden, puhtauden ja alkavat imeä kaikkea
likaista. Puhtaat ja viattomat silmät antavat viattomuutta muille. Ja sen lisäksi ne ovat silmät, joiden kautta henki katsoo ulos.
Tähän liittyy useita erilaisia asioita, joista en nyt ehdi kertoa, mutta se on erittäin paha asia, että ihmisille tulee epäpuhtaat ja
bhoottiset silmät. Ja kaikki lähellä olevat bhoottiset ihmiset kääntävät katseensa kohti tällaista ihmistä, koska se on sellaista
saatanallista peliä, negativista peliä. Ja tällaiseen me joudumme mukaan, kun emme suuntaa Ganeshaa oikeisiin paikkoihin. Jos
meidän pitää saada Ganesha heijastumaan Mahaganeshan tilassamme tässä kohdassa, meidän pitää pyrkiä pitämään
silmämme hyvin puhtaina, niin että Mahaganeshan istuin pysyy puhtaana. Shri Ganeshan pujaan pitää tuoda myös pehmeää
heinää, "durvahia", koska Hän pitää siitä, sitä kutsutaan nimellä durvah - koska pehmeä ruoho on rauhoittavaa silmille.

Ja sen lisäksi se on vielä Swadishthana Chakran vihreän osan väri. Sillä Hän on olemassa, kun emme ole alkaneet ajatella, kun
ajatteluprosessi ei ole alkanut. Se esittää Swadishthanan sitä osaa, kun ette ajattele, sen vihreää osaa; Swadishthanan alempi
osa on vihreä. Tämä on siis vihreä osa: tällä tasolla meistä ei ole vielä tullut ihmisolentoja, tällä tasolla se edustaa
Swadishthanan vihreää, jossa koko maailmankaikkeus, kaikki luotiin. Siihen saakka sen väri on vihreä. Sitten kun ego alkaa
syntyä, väri muuttuu keltaiseksi, jossa käytetään aurinkoa, toiminnan puolta - ei "käytetään" aurinkoa, vaan se tulee aktiiviseksi,
edustaen aurinkokanavaa. Oikeastaan vihreä edustaa osaa Ganeshasta, tavallaan osaa Ganeshasta, koska siihen saakka te ette
ajattele. Olette tasolla, joka on lähellä Äiti Maata. Äiti Maa antaa sen teille. Auringon puolenne ei ole vielä käynnistyny, kun vihreä
on vielä siellä, koska Äiti Maa antaa tämän vihreän värin.

Aurinko tietysti saa aikaan vihreyden, se on eri asia, mutta siihen te ette pysty. Kun alatte ihmisen tasolla tekemään jotain itse,
kaikki muuttuu keltaiseksi. Eli, Swadishthanalla on kaksi puolta, fyysinen ja mentaalinen puoli. Fyysinen puoli on vihreä ja
mentaalinen puoli on keltainen. Tänään me olemme täällä palvomassa Shri Ganeshaa. Haluaisin teidän nyt hakevan vähän
ruohoa pihalta, vähän pehmeää ruohoa, koska se on tärkeä osa kokonaisuutta. Teidän pitää laittaa katseenne vihreyteen, että
teidän Ganeshanne paranee. Ja kun sää on lämmin, voitte myös kävellä avojaloin nurmella aamuisin, kun kastetta on vielä
jäljellä. Niiden, jotka ovat yliaktiivisia, tulisi syödä kasvisruokaa, se auttaa pääsemään lähemmäksi tasapainoa. Ei mitään
fanaattisuutta, mutta enemmän kasviksia. Ja syökää vain pienten eläinten lihaa, se käy päinsä.

Tänään en ole puhunut Hänen "vahanastaan" ja sellaisesta, koska olen kertonut siitä muissa puheissani. Hänen vahanastaan -
kulkuneuvostaan - en ole kertonut siitä, koska olen kertonut siitä aikaisemmissa Häntä käsittelevissä puheissani. Tämä on
paras, jos löydätte tällaisia, tämän näköisiä, hyvin ohuita, tällaisia, tällainen on hyvä. Tällainen on hyvä. Voitte hakea nyt lisää, ...
Näillä pirskotellaan vettä Jalkojen päälle. Ne, jotka eivät ole vielä pesseet Jalkojani, saavat pestä tänään. Ooh, nuo ovat hyviä,
juuri tuollaisia! Hän löysi juri sellaisia, joita tarkoitin, täsmälleen oikeita. Tämä on oikein hyvä, kyllä.



Ooh, muutamat ovat vielä kovia, mutta ei se mitään. Tällaisia, joiden lehdet on pyöreitä, pyöreitä lehtiä. Voitko poimia sieltä
muutaman? Tällaisia pyöreitä, pyöreitä lehtiä. Tämä on pyöreä, ei litteä vaan pyöreä. Ei teräväreunaisia, vaan pyöreitä. Hän osaa
nyt. Ovatko ne pyöreitä? Pyöreitä? Kyllä, juuri sellaisia, juuri sellaisia.

Ne ovat hyviä. Ne eivät ole pyöreitä. Tarvitaan pyöreitä. Ymmärrättekö? Nämä ovat kaikki litteitä. Tuossa on yksi pyöreä. Ei,
tämäkin on litteä. Täällä maassa ei taida olla. Ehkä meidän pitää hakea vähän ... Tämä riittää. Sitten vain sidotte ne yhteen
narulla.

Tämä on hyvä, tämä riittää, sitokaa se kiinni tähän, johonkin tikkuun. Sitokaa ympäri jollakin narulla, ja käyttäkää sitä veden
pirskottamiseen. Tätä kutsutaan nimellä "durvan gulah", joka tarkoittaa ... taimea, durvan taimea.

Joogi: Äiti .... Lapsien pääsiäismunat laitetaan tllaisen ruohon päälle.

Katsokaa. Ooh, juuri tällaisia! Hyvä. Kiitos. Sitokaa tämäkin. Hyvä. Voitteko sitoa tämän narulla? Se on hieno, oikein hyvä. Onko
sinulla lisää? On parempi, jos ne ovat pitempiä, ymmärrättekö? Mutta meillä ei ole paljon valinnan varaa. Ne, jotka tulevat
pesemään Jalkoja. Ne, jotka eivät ole ennen pesseet Jalkojani, voivat tulla tänne. Päästäkää hänet tulemaan, päästäkää
tulemaan. Olen hyvin iloinen, että pääsit tulemaan! Mukava nähdä sinua!

Hyvä. Tule tänne. Yksi pesee ja joku voisi aloittaa. Pyydä häntä. Kyllä, tulehan. Hyvä, hyvä, hyvä. Nämä otetaan sitten pujan
jälkeen, sopiiko? Missä ovat ne kaikki neljä lasta? Missä Anand on? Nämä lapset pesevät ensin.

No, katsotaanpa. Entä ne neljä esinettä, jotka annoin sinulle, jotka tulevat lapsille? Hyvä. Minne ne neljä lasta ovat menneet? Ei,
yksi ... Hyvä, otetaan nämä neljä. Tulkaa. Hyvä, tulkaahan. Ensin lapset saavat tulla pesemään Minun Jalkani, tulkaahan ensin.
Kaikki lapset, tulkaa, tulkaa! Odottakaa.

Peskää Minun Jalkani. Hyvä. Kaatakaa vettä, Ehkäpä ... Missä hän on? Marie-Amelia, Marie-Amelia? Ja vielä keltainen, tuotko
senkin, yksi keltainen ... Hangatkaa kovaa, hangatkaa kovaa. Jumala siunatkoon teitä kaikkia. Hyvä. Eikö Wyson olekin häntä
nuorempi? Barbara on nuorempi, hyvä. No niin.

Haloo ... tämä on sinulle ... Barbara, tällainen annetaan, niin kuin "dakshina", näetkös? Hienoa. Annoin jokaiselle koon mukaan
yhdet. Hyvä ... Valmis, valmis! Nyt ottakaa astia pois. Tämä pitää antaa ihmisille laitettavaksi päähän - liidereille. Pyytäkää lapsia,
he näyttävät miten sitä laitetaan päähän. Pyytäkää Lawrencea näyttämään. Jalkojeni alle pitäisi laittaa jotakin: joku voisi laittaa
pyyhkeen. Ehkä joku joka tietää tämän voisi olla täällä.

Joku voisi tulla kuivaamaan Jalkani. Voisitko sinä, jolla ei ole kameraa? Tule vain. Pyyhkeet voivat olla siinä, Jalkojeni
kuivaamista varten. Laita se tähän. Sanokaa, että eivät pudota sitä. Laittakaa se vain siihen. Se ei voi olla niin, sen täytyy olla
Chaturthi, intialaisen kalenterin mukaan. Chaturthi. Sen täytyy olla niin ...

Se voisi olla myös niin. Milloin ... oli? Kuusitoista päivää sitten. Se on sen jälkeen... Se on kaksi päivää uuden kuun jälkeen. Niin
se on, sen täytyy olla Chatur Dashi, neljäs päivä intialaisen kalenterin mukaan, koska Chaturthi on se päivä, jolloin Hän syntyi.
Intialainen kalenteri on hieman erilainen. Se alkaa varmaankin juuri nyt. Kello on kaksitoista! Tarvitaan taas kääntäjiä.

Nyt on Chaturthi, täytyy olla. Näettekö miten kaikki menee kohdalleen. Nyt ne, jotka eivät ole pesseet Jalkojani voivat tulla. Nyt
sinun pitää ottaa tämä astia ... ensiksi. Ota siihen vettä ... Ne, jotka eivät ole pesseet, tulkaa tänne ... heille kylmää vettä Jalkojeni
pesua varten. Teidän pitää pestä Minun Jalkani. Hangatkaa. Jalkojani pitää hangata kovaa, kovaa. Hangatkaa. Hangatkaa.

Hankaa sinä oikeaa Jalkaani, ja ... jalkapohjaa, jalkapohjaa. Hankaa sitä, hyvä, hankaa. Hankaa kovaa. Kovaa, kovaa, kovaa.
Hankaa tästä. Kovaa, kovaa, todella kovaa. Tästä ... Säilyttäkää tämä vesi juomista varten, ei päähän ..., Säilyttäkää sitä jossain,



pullossa tai sellaisessa. Hyvä. Nyt olette kunossa. Onko hyvä?

Aivan oikein. Käsitettähän, että hieromalla Jalkojani saatte enemmän värähtelyjä itsellenne, ymmärrätte sen aivoillanne. Jumala
siunatkoon teitä. Saatko enemmän nyt? Jumala siunatkoon. Nyt toiset voivat tulla. Älkää pidelkö, vaan hangatkaa enemmän.
Älkää pidelkö liikaa, vaan hangatkaa. Oletko ollut Hare Ramassa, oletko?

Joogi: Ei, hän ei ole ollut.

Mutta hän sanoo mantroja ...

Joogi: Kyllä, hän oli Roomassa ja oli aikaisemminkin jo, hän on kotoisin Sisiliasta.

Miksi hänen oikea Vishuddhinsa on tukossa? Oikea Vishuddhi?

Joogi: Aivan, hän poltti aikaisemmin, Äiti, mutta ei polta enää

... Onko parempi nyt? ... Hyvä. Hänen pitää lukea Ganesha's Atharva Sheershaa. Teidän sormienne pitää saada hierontaa, teidän
sormienne pitää saada hierontaa tällä tavalla. Teidän sormenne sen tekevät, en Minä. Teidän pitää hieroa sormianne, että niistä
tulee herkempiä, eikö niin? Tule tänne, tule ... Kuunnelkaa mitä hän sanoo.

... Hän lukee nyt. Kuunnelkaa häntä. Se tarkoittaa Kristuksen heräämistä sisällämme, Shri Ganeshan heräämistä sisällämme. Nyt
nauttikaa kaikesta! Täällä on paljon keltaisia kukkia. Mitä seuraavaksi - kukatko? Voit asettaa nämä ensin, ne imevät paremmin.
Pyyhkeet ovat valmiit. Yksi päällimmäiseksi. Mitä haluat, Gavin?

Ensiksi kaikki peseminen pitää saada valmiiksi, parempi tehdä vasta sen jälkeen, ja pushpam ... Kaikki peseminen pitää saada
valmiiksi, sitten nämä. Haluatko, että he pesevät Minun Jalkani vai Käteni?

Joogi: He pyysivät saada pestä Teidän Jalkanne. Hyvä. Tulkaa tänne. Joku, joka on vapaana. Tule sinä, sinä voit tehdä. Kyllä, ...
Tule sinä myös. He kaksi voivat - te kaksi. Me voimme nyt työskennellä tässä, ja heidän pitää olla sveitsiläisiä - laita se tähän
alas, hyvä - ja hän on saksalainen, joten ... Tule tälle puolelle, sopiiko?

Sinä saat kaataa veden. Sinä saat hoitaa veden, hyvä. He tekevät loput. Kerro heille nyt mitä pujassa tulee tehdä ... Gavin neuvoo
teitä. Kaada hieman vettä Käsilleni. Täällä jossain pitäisi olla lusikka. Kaada vain. Sinun pitää kaataa se tähän, sitten kaadat lisää
vettä. Tämä on sitä varten ..., että teidän Äitinne ei olisi janoinen, eikö niin? Entä sitten?

... Samoin Amrutin kanssa.

Joogi: Nyt teemme Jaloille kylvyn viidestä nektarista.

Sitä kutsutaan nimellä "Panchamrut", viisi nektaria. Ensin on "ghee". Tarvitaan enemmän maitoa, hieman lämmintä maitoa.
Lämmintä maitoa. Hieman lämmintä.

Joogi: Toisena tulee maito. On parempi ottaa maito viimeisenä. Kun he kuumentavat sitä nyt.

Mikä tulee seuraavana? Onko maito nyt valmiina? ... hieman vettä.

Joogi: Pyysin jo tuomaan, Äiti.

Joogi: Onko sokeri seuraavana, Äiti?



Sen pitäisi tulla viimeiseksi, koska se on .... Nyt se on tulossa ...

Joogini: Se on liian kuumaa, Äiti.

Laittakaa siihen vettä. Laittakaa siihen vähän vettä ... Kyllä se käy, toivon niin. Oikein hyvä. Laittakaa sitten hieman kylmää vettä.
Se on hyvä. Nyt se on hyvä, se ei ole niin kuumaa. Ja jos se on liian kuumaa, Minä kerron. Siihen voisi olla parempi laittaa välillä
hieman sokeria, se alentaa vähän lämpötilaa. Kaatakaa nyt kaiken päälle vettä. Vettä. Vähän enemmän vettä. Jalat voi
huuhdella. Varpaille myös. Kiitos.

Värähtelyt ovat oikein hyvät. Tuokaa sitten pyyhkeet. Antakaa hänelle yksi, antakaa hänelle yksi pyyhe. Valmis. Todella hienot
värähtelyt, ja kädet vapisevat! Laskekaa alas ... koska kädet vapisevat värähtelyjen voimasta! Laskekaa alas vain. Värähtelyt ovat
todella hienot. Suurenmoisia! Eivätkö olekin?

Jumala siunatkoon teitä. Tässäkin on värähtelyjä. Laittakaa se kasvoillenne, huomaatte värähtelyt siinä. Jumala siunatkoon. Voit
laittaa ne sinne. Antakaa ihmisten nähdä. He voivat nähdä värähtelyt kasvoista. Jumala siunatkoon. Sinun pitää vielä jäädä
tähän meidän kanssamme. Sinun täytyy laittaa kukkia.

Sitten, naimisissa olevat naiset. Hyvä. Nyt laittakaa ... Ehkä ensiksi naimattomat voisivat laittaa kumkumin. Naimattomat naiset.
Sahaja Yogassa niitä ei taida löytyä! Nyt taitaa olla seitsämän. Kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän - hyvä. Annie, tulehan, sinä
olet naimaton. Vai oletko naimisissa? Sinun täytyy vain yrittää, ei mitään muuta.

Katsopas, teidän pitää laittaa kaikki tämä ... Tehkää ensin viiva, on hyvä jos voi tehdä suoran viivan, tällä tavalla. Tehkää ensin
viiva. Ei, eteen - hyvä. On parempi tehdä ensin viiva eteen, sitten on helpompi. Ja nyt ... Tosi punaista tällä kertaa, eikö? Mistä sait
tätä? Todella punaista, eikö olekin? Tämä kumkum on hyvin punaista. Tämä on erikoislaatuista. Shri Ganesha on siinä!

...

Joogi: Äiti, luetaanko nyt nämä nimet?

Kyllä - ei, Ganeshan nimetkö? Mutta Minun pitää tehdä myöhemmin havana. Voit lukea Devin satakahdeksan nimeä. Voit lukea
Devin nimet, jotka sait Gregoirelta. Se on oikein hyvä. Gaurin nimet. Hän on Gauri, Hän on neitsyt. Neitsyt on Shri Ganeshan äiti.
Joten Hänen nimensä voidaan lukea.

Laita kätesi ... Vasemmalla kädellä ... Hiero siihen. Hiero siihen. Voit lukea Neitsyen nimet, jotka olet saanut Gregoirelta. Joku voi
lukea ne ranskaksi ja myös englanniksi. Gregoire voi tehdä sen, Gregoire lukee.

Joogi: Luenko latinaksi ja käännän sitten englanniksi?

Kyllä. Sitten, naimisissa olevat naiset. Kuinka monta ... heitä on? Kuinka monta oli paikalla? Naimattomat naiset, kuinka monta
heitä oli? Seitsemän. Voitteko tuoda ne ruukkukukat, seitsämän kukkaa annetaan naimattomille naisille. Seitsemän kukkaa sieltä
ulkoa ... Ruukkukukat, ruukkukukat, jotka ostimme ... Tuokaa seitsemän. Siinäkö? Hyvä, Minä annan ne. Tulkaa. Haluan, että
pidätte näistä hyvää huolta. Naimattomat ... Jumala siunatkoon teitä ... Tuokaa vielä yksi. Ja nyt, suoraan Sydämestä!

Tämä on hauskuutta! Vielä yksi. Annetaan vielä yksi. Täällä on vielä yksi. Vielä yksi. Kyllä, hän on tuolla. Vielä kaksi lisää? Kaksi
lisää? Vielä kaksi tällaista. Kaksi, tuokaa vielä kaksi.

Kaksi muuta, kaksi neitsyttä oli täällä alussa: Barbara ja yksi toinen tyttö. Juuri niin. Kyllä, molemmat. Tämä on erityinen päivä
heille, neitsyiden ja lasten päivä ... Jumala siunatkoon sinua. Mutta minne Barbara on hävinnyt? Eikö Genevieve ole vielä
naimisissa? Genevieve ja Madeleine. Hekin ovat neitsyitä. He eivät ole vielä naimisissa. Onko Madeleine naimisissa?



Oletko naimisissa? ... Vielä yksi neitsyt ... Kuinka monta vielä, Gregoire? Neljä? Hyvä. Vielä kolme, hyvä. Annetaan niiden vielä
olla, katsotaan.

Joogini: Äiti, olen ...?

Mutta olet kuitenkin neitsyt. Neitsyt on neitsyt ja häntä pitää kunnioittaa, olipa ikä mikä tahansa. Hänkin haluaa yhden.

Nyt on vielä kaksi poikaa, kolme poikaa jäljellä, eikö niin? Annetaan näille kolmelle pojalle myös. Eihän heitä pidä jättää ilman.
Sillä ongelma ratkeaa, nähkääs! Heitä ei koskaan pidä tehdä onnettomiksi. Tulkaa, teitä on juuri sopivasti kolme, kolmelle
pojalle! Tulkaahan pojat, missä he ovat? Tämä on heidän päivänsä! Hyvä. Jumala siunatkoon sinua.

Pidäthän huolta tästä kasvista? Missä kaksi muuta poikaa ovat? Oli eräs Matthew - Eikö Matthew tullut pujaan? Siellä. Mutta hän
ei tullut silloin, kun pestiin Jalkoja. Hänen olisi pitänyt tulla, mitä hän oli tekemässä? Missä sinä olit silloin, Matthew? Miksi et
tullut? Sinä olet poika, pieni poika, eikö niin? Tämä menee Wysonille, kutsukaa Wyson.

Hän on kunnon poika, ... ei ehkä osaa hoitaa kasvia. Sitä pitää ruveta heti hoitamaan. Mihin hän on mennyt? Kutsukaa vain
Wyson tänne.

Joogi: Hän on kuin pieni enkeli!

Tämä teki sen kaikkein eleganteimmin ... Ja kuinka tosissaan hän nostaa kundaliininsa. Näkisittepä miten hän nostaa ja sitoo
sen ylös, on suurenmoista katsella, miten hän tekee sen. Todella mahtavaa! Entäs hän sitten, alkaako hän kiukutella nyt!
Kukkiako? Yksi ruusu?

Vai kukkia? Ei haittaa, ei haittaa, hän unohtaa sen pian. Tämä on lapsissa niin kaunista! Mikä on oikein? Vain kamferia. Ei mitään
vakavaa. Ei mitään vakavaa. Antakaa hänelle jotain syötävää. Olen jo syönyt siitä, joten voitte antaa nyt kaikille, erityisesti
lapsille, antakaa lapsille prasadia. Olen jo ottanut prasadia.

Entäs seuraavaksi? Nyt kaikille naimisissa oleville naisille. Naimisissa olevat naiset? Lapsille, lapsille, vain lapsille. Missä muut
naimisissa olevat naiset ovat? Genevieve, tulehan. Kaikki, jotka ovat naimisissa. Laitetaan teidät kahteen ryhmään. Voitte kaikki
istua alas. Montako teitä on?

Hyvä. Kaikille riittää. Oliko vielä muita? Hyvä. Kaikki naimisissa olevat naiset, tulkaa tänne eteen. Oikein hyvä. Otetaan ensin
rannerenkaat. Tässä on rannerenkaita. Rannerenkaita. Jakakaa niitä kaikille naisille yksitellen ja rannerenkaat ovat tässä.

Siinä on vielä yksi vihreä. Ne laitetaan - ei, se ei ole sinua varten, se on Minulle! Hyvä, tässä on vielä yksi setti. Siellä on vielä yksi;
hän ottaa sen. Valmis. Nyt, katsokaa, laittakaa ne Minun Käteeni. Nyt punainen. Nyt vihreä. Nyt punainen. Nyt vihreä. Kiitos.

Nyt punainen. Vihreä. Nyt punainen. Vihreä. Nyt punainen. Valmis? Punainen. Punainen. Vihreä. Ja punainen.

Aah! Näettekö miten ne kilisevät? Ne luovat hauskuutta! Mikä tämä on? Mikä se on? Avaa tätä hieman. Tämä on ... Laittakaa sitä
Minun Jalkoihini. Tällä tavalla ... Eikä muuta. Valmista. Se on valmis.

Vielä pitää tehdä Kädet. Ensiksi vedetään viiva tällä tavalla ja muu alue maalataan sillä. Tehdään se, vedetään viiva, ja sitten vain
näin... ja tässä, viiva vedetään vain tähän saakka, ja sitten muu alue värjätään. Ymmärrättekö? Tällä sormella, Agnya sormella. Ja
kaikki muu alue, nyt voidaan värjätä se.
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Shri Durga Puja. Vienna (Austria), 26 September 1982.

Tänään teemme ensimmäistä kertaa tämän pujan täällä Itävallassa. Tämä on maa, jossa on ollut monia mullistuksia, se on
käynyt läpi monta elämän oppituntia. Mutta ihmiset ovat sellaisia, että he eivät yhdistä tuhoa omiin erehdyksiinsä. Niin he
toistavat samoja virheitä aina uudelleen ja uudelleen. Wienin vierailu siirtyi ja tulin päivänä jolloin juhlimme Machindranathin
(sahaja-joogin lapsi, ed.) syntymäpäivää. On suotuisaa teille kaikille, että hän tänään täyttää vuoden elämässään. Siunaan häntä
kukilla, valitsemillani kauniilla kukilla, ja autuudella, hänen perhettään ja kaikkia sukulaisiaan. On monia asioita, jotka tehdään
ensimmäistä kertaa. Tulen ensimmäistä kertaa Wieniin, Itävaltaan. Ja ensimmäistä kertaa tulen lapsen syntymäpäiville, hänen
ensimmäisenä syntymäpäivänään. Ashtami-päivänä, joka on tänään, uuden kuun kahdeksas päivä, kasvavan kuun aikaan,
"shuklapakshi", ensi kertaa jumalattaren kaikkia aseita tullaan palvomaan.

Se oli mahtava idea koska nämä aseet toimivat kaiken aikaa, ei vain tappaakseen pahaa, vaan suojellakseen hyvää, niitä ei
ennen palvottu; ja sinä päivänä, jos ihmiset ymmärtävät tärkeytensä ja merkityksensä, silloin monet ongelmat, atomipommit ja
nämä ja sellaiset, joita on luotu, voidaan ratkaista suuntaamalla ne oikeaan suuntaan, käyttämällä niitä tuhoamaan pahat voimat,
eikä hyviä; myös suojaamaan ihmiselämää, ravitsemaan ihmiselämää. Samoja aseita voidaan käyttää väärin, mutta oikein mutta
oikein käytettyinä ne voidaan omistaa Jumalan työlle. Kaikki mikä on ihmisten luomaa, joka vaikuttaa tuhon välineeltä, jos
ihmiset käyttävät viisauttaan he ymmärtävät että kaikki nuo keksinnöt, jotka ovat tulleet heille alitajunnan tuotteina, ovat
Jumalan työtä. Kaikki tieteellinen tutkimus, kaikki mitä on tehty, kaikki nämä välineet joita olette tuottaneet, ovat Jumalan
käyttöä varten. Voimme sanoa, että ihmiset ovat tehneet työtä luodakseen yhteiskuntaan, sosiaalisia, taloudellisia ja poliittisia
instituutioita parantaakseen Jumalan työn mekanismia. Alitajunta on toiminut ihmisten kautta. Jos kaikki nämä instituutiot
laitetaan oikeille raiteilleen toiminnassaan, ja pois helvetillisestä toiminnastaan, ne voivat kaikki tulla yhteen täydentääkseen
jumalaista työtä. Kuten idässä ihmiset uskovat, että Jumala loi tämän kauniin ihmisruumiin, jotta ihmiset voivat luoda kauniita,
taiteellisia vaatteita lisätäkseen kauneutta, jonka Jumala on luonut, kunnioittaakseen kauneutta, jonka Jumala on luonut,
antaakseen arvoa kauneudelle, jonka Jumala on luonut. Ja niin on tapahtunutkin monilla elämän alueilla, joihin ihminen koskee,
ja niin olisi tapahtunut kaikilla elämän alueilla, jos olisimme käyttäneet viisautta. Kysymys tiedosta, josta olen aiemmin puhunut,
on tärkeä ymmärtää.

Tieto, joka kerran oli aikoinaan kiellettyä Aatamille ja Eevalle, on ollut ihmisille vaikea ymmärtää. Se oli niin, että kun Jumala loi
ihmiset ensi kertaa, he eivät olleet taivaallisia, mutta he olivat täydellisiä, ja hän halusi nähdä, voivatko ihmiset kasvaa määrässä
ja tietoisuudessa, viattomuudessaan, niin että heistä tulisi itseoivaltaneita. Mutta se oli kokeilu, ja ihmiset epäonnistuivat, koska
he kuuntelivat alempia vaistojaan, ja huonoja neuvoja. Niin he epäonnistuivat ja menettivät viattomuutensa. Viattomuuden
menettäminen oli ensimmäinen synti, oli ensimmäinen synti, ja se synti koitui ihmisten kohtaloksi. Tuo tieto, josta kerroin, se ei
ole oikeaa tietoa. Se oli avidyaa, keinotekoista tietoa, tieto siitä, että: "Minä olen jotain", "Minä olen tekijä", se on egon tietoa.
Eläinvaiheessa ei ollut egoa, ja sitten ego alkoi kasvaa. Voidaan sanoa että se oli alkuperäisen synnin alkujuuri: "Minä olen
jotakin. Minä teen jotakin.

Juuri minä osaan tehdä sen." Eikö niin? Joten Jumala sanoi: "Katsotaanpa heidän rohkeuttaan, antaa heidän päättää." Joten
suunnitelmat muuttuivat; voisi ajatella, että nyt piti saada inkarnaatioita tänne maan päälle ihmisten avuksi, heitä ohjaamaan,
tuomaan tasapainoa, jotta he ymmärtäisivät oikeaa dharmaa, jotta he pysyvät tasapainossa. Mutta aina tämä "Minä" kieltäytyi
hyväksymästä tasapainoa. Ja tämä "Minä" on hyvin kaukana todellisuudesta. Nykyään myös, Sahaja Yogassa, näen ihmisiä,
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jotka eivät kasva kovin nopeasti. Tästä "Minästä" johtuen heillä on kysymyksiä, heillä on epäilyjä, heillä on ongelmia. Tämän
alkuperäisen synnin takia he eivät voi kasvaa nopeasti. Tämän, "Minä olen se, minä olen vapaa. Miksi niin?

Miksi näin?" Keitä olette esittämään kysymyksiä? Kuka teidät on luonut? Oletteko tehneet itsenne? Miksi teiitte tullaksenne
ihmisiksi? Miksi tällaista egoistista käytöstä Jumalaa kohtaan? "Miksi Jumala loi meidät? Miksi tällaista?" Keitä te olette
kysymään mitään? Mutta niin kysely vain jatkuu, ja sellaiset ihmiset ovat hyvin vaarallisia Sahaja Yogalle.

Jos he tulevat pujaan, olen huolissani, en siksi, että pujalle kävisi mitään, mutta koska me menetämme heidät täysin. Egoistiset
typerät ihmiset joutuvat hukkaan. Äitinä minulla on heitä kohtaan myötätuntoa ja rakkautta, ja olen surullinen koska he eivät
pelastuneet. Tämä kyselevä mieli voi hukuttaa heidät. Se on alkuperäinen synti, jonka ihmiset ovat luoneet. Tämän lisäksi, oli
ongelmallista, että olemme tulleet eläimen tasolta tälle tasolle. Siksi teissä on eläimen brutaaleja ehdollistumia. Ja olemme
käyneet läpi muita ehdollistumia, jotka historiassa loi sama Mr."Minä" joka aloitti instituutiot ja järjestäytyneet uskonnot.
Katsotaan esimerkiksi kristinuskoa. Kristus tuli tänne rikkomaan egonne.

Vastakohtana ihmiset tekivät siitä suuren egon. On joitakin sahaja yogeja, jotka luulevat että on olemassa kristillistä tai hindujen
Sahaja Yogaa. Edelleen nuo ongelmat jatkuvat, että ajatellaan olevan kristillistä Sahaja Yogaa. Kristityt haluavat kristillistä
Sahaja Yogaa, hindut haluavat hindujen Sahaja Yogaa. Muslimit haluavat islamilaisen Sahaja Yogan, kaiken liittyvän Islamiin.
Koska he eivät pääse ulos omista ehdollistumistaan, täytyy Sahaja Yogankin olla suhteessa Islamiin, sen täytyy selittää kaikki
Islamin opit. He eivät pääse siitä pois, näettekö? Jotkut haluavat katolilaista Sahaja Yogaa tai protestanttista Sahaja Yogaa. Se
voi olla jopa syvemmällä kuin tuo. Tällä tavalla se vaan jatkuu ja jatkuu.

Joten viette Sahaja Yogaa omiin kategorioihinne, omiin pieniin kuppikuntiinne. Mutta sen pitäisi olla juuri toisin päin. Sahaja
Yoga on valtameri, se on universaali, se on Mahayoga. Se ei ole tarkoitettu kristityille, hinduille tai muslimeille, se on tarkoitettu
ihmisille sellaisina kuin he ovat perimmiltään. Onko eläimiä, jotka ovat kristittyjä, me olemme hinduja, me olemme muslimeja.
Tämä kaikki polveutuu siitä alkuperäisestä synnistä, että olemme jotakin, me olemme kristittyjä, we are Hindus, we are Muslims.
Sahaja Yogassa täytyy ymmärtää, että jokainen joki, olipa sitten Ganges tai Yamuna tai Thames tai Tonava tai mikä hyvänsä,
virtaavat samaan, ja ne muuttuvat valtamereksi. Sanotaan, että kun kaikki joet virtaavat Ganges-joessa, niitä kutsutaan nimellä
Surasarit, "Jumalten joki"- ihmiset eivät enää kutsu niitä eri nimillä, eri sivujokien nimillä. Samalla lailla, Sahaja Yoga on valtameri.
Sille ei voi antaa vain yhtä nimeä.

Älkää yrittäkö etsiä sen identiteettiä muista asioista. Jos yritätte tehdä niin, silloin mielenne alkaa muuttua tuoksi pieneksi
kupiksi. Ja lisäksi, jos tulette järjestäytyneestä uskonnosta, on tärkeää ymmärtää, että järjestäytyneet uskonnot tekevät pienestä
kupistanne vielä kovemman, se ei liukene. Epäjärjestäytyneen uskonnnon kuppi on kuin keraaminen ruukku, joka voi liueta
valtamereen. Jos se on vahvaa posliinia, Meisseniä, se ei ole mahdollista. Silloin noudatatte kaikkia niitä ehdollistumia, kaikkea
jäykkyyttä, ja se on hyvin vaikeaa. Aina täytyy tuoda esiin Kristus, tai Muhammed, tai Zarathustra, tai joku joka opastaa teitä. Nyt
oppaanne on puhdas henkenne, joka on rajoittumaton. Joten teidän ei tarvitse tuoda esiin ketään heistä. He ovat kaikki
sisällänne.



He ovat kaikki osasia teissä. Jos kiinnitytte vain yhteen, on se merkki siitä, että ette laajene. Tiedätte, että te olette kaikki. Shri
Krishna on sisällänne, hän on hereillä, Kristus on sisällänne, Ganesha on sisällänne, Brahmadeva on sisällänne, ja Muhammed on
sisällänne. He kaikki ovat teillä: Mooses, kaikki, sisällänne - joten kuinka samastutte vain yhteen heistä? Syy on siinä, että olette
edelleen ehdollistuneita, ja haluatte vetää sen ehdollistumiinne. Joten yrittäkää tulla pisteeseen, jossa ei ole ehdollistumia.
Voimme nähdä, että ehdollistumamme pahenevat tällä tyylillä, koska ihmisinä meillä on tapana muodostaa suljettuja ryhmiä,
Itse saamme tämän aikaan. Ensin suljemme itsemme "Minä" ja "Minä olen XYZ." Sitten hankkiudumme ryhmiin, esimerkiksi "Me
olemme ihmisiä jotka käyttävät veistä ja haarukkaa".

Voi olla ihmisiä jotka käyttävät veistä ja haarukkaa vain näin, vain tietyllä tavalla ja he ryhmittyvät. Jotkut toisella tavalla
käyttävät ryhmittyvät taas omiin ryhmiinsä. Näettekö, näin tämä kaikenlainen typeryys jatkuu, että ihmisten täytyy ryhmittyä.
Hyvä on, käyttäkää miten haluatte, ei sillä ole väliä.. Syötte samaa ruokaa, se sulaa samalla lailla, se toimii samalla lailla. Mutta
ulkokuoreen katsottaessa, kun on kyse ihmisen teoista, he käyttävät veistä ja haarukkaa eri tavoin, joku käyttää käsiään, joku
toinen sormiaan, ja joku taas saattaa käyttää vaikka tikaria. En ymmärrä miten he vievät sen niin pitkälle. Eli tätä tämä on. Missä
tahansa, missä tehdään jotakin, ainoastaan ihmiset onnistuvat muodostamaan suljetun ryhmän: "Näin me teemme sen. Ja näin
tekevät nuo." - se on toisen ryhmän metodi. Tämä ryhmäily on kaikista pahinta, luonnon lakeja vastaan.

Voitte olla yksilöllinen, kun on kyse ulkonäöstänne, kun on kyse hiustenne väristä, kun on kyse silmienne väristä - Jumala on
luonut teidät sellaisiksi. Mutta kaikki muut asiat, joita te olette luoneet, ovat kuolleita. Kaikki ryhmittymismetodinne eivät ole
minkään arvoisia. Ne ovat vain myyttisiä. Niissä ei ole mitään totuutta, ei mitään harkinnan arvoista. Se on vain myyttiä! Joten
täytyy ymmärtää että ei ole mitään Sahaja Yogaa, joka on kristillistä Sahaja Yogaa, protestanttista Sahaja Yogaa tai katolilaista
Sahaja Yogaa. Se tulee hienojakoisesti esiin kun puhutaan kollektiivisuudesta, he eivät ymmärrä, että emme ole kollektiivisia,
koska on niin paljon nimilappuja jotka ovat meissä kiinni, kuin omien tekemistemme ehdollistumat. Se voi olla Sveitsissä, se voi
olla Itävallassa, se voi olla Roomassa, tai se voi olla Intiassa, missä vain. Meidän täytyy päästä näistä ehdollistumista eroon.

Täytyy tietää että olemme ihmisiä jotka Jumala loi, ja mikä tahansa mikä meissä on oikeaa, hänen luomaansa, on ainoa asia
mitä meidän täytyy olla; ja muista ehdollistumista meidän täytyisi päästä eroon. Kaikki asiat sopivat yhteen. Tästä paikasta
teidän täytyy oppia jotain, tuosta paikasta teidän täytyy oppia jotain. Joka paikassa on jotain opittavaa ja ymmärrettävää. Ja ei
ole mitään, mistä ihmiset voisivat määrittää, että se on ylempää tai alempaa. Mutta tietenkin, missä ego on enemmän kehittynyt,
perisynti on kehittynyt, siellä on mahdollista, että ihmiset ovat luoneet enemmän ehdollistumia. Luonnollisesti ehdollistumia on
enemmän. Ja missä ei ole ollut uskonnon liikkeitä, about religion, missä mielikuva Jumalasta ei ole jumissa, vaikkapa Afrikassa
ja tämän kaltaisissa paikoissa voi olla että ehdolllistumat tulivat muista voimista, ns. Adibhautik, eli tarkoittaa, että ne luotiin
jostain, minkä Jumala on jo luonut. Vaikkapa, he näkevät kuun ja pelkäävät kuuta, tai näkevät puita ja pelkäävät niitä.

Myyttisiä ideoita luonnosta itsestään. Joten on kaksi tapaa, kuten tiedätte. Ensimmäisessä he luovat myyttisiä ideoita luonnosta,
luonnon myyttisestä puolesta, se on Adibhautik, ja Adidaivik on myyttisiä ideoita siitä, mitä te itse voitte luoda, että olette
Jumala, olette devoja, ja haluatte luoda tämän. "Minä olen tätä. Minä olen tuota." On kahdenlaisia ehdollistumia, joita ihmisillä
on, a modernina aikana on niin hämmentävää että on nämä molemmat nämä puolet, eikä edes ole mahdollista tietää missä ne
toimivat. Esimerkiksi, eräänä päivänä kun tulin Wienissä hautausmaan lähelle, ja olin hämmästynyt, että se edes oli hautausmaa
ja sen tukos oli oikeassa Swadishthanassa. Joten sanoin, "Kaikki kuolleet sielut ovat varmaan toiminnassa nyt, koska en voi
muuten ymmärtää kuinka hautausmaalla voi olla oikean Swadishthanan tukos?" Niin sen voi selittää, kaikki henget ovat nyt
aktiivisia, tai ehkä ne ovat syntyneet uudestaan. Ne ovat varmasti olleet kuolleita useita kertoja, he ovat tehneet hautoja ja lisää



hautoja.

ja nyt ne ovat vain tyhjiä hautoja, kun nuo henget ovat aktiivisia. Tai ehkä kuolleet sielut itse ovat aktiivisia, eivätkä enää ole
siellä, ne ovat kaikki hävinneet sieltä. Se voi olla niin. Meidän täytyy tuomita värähtelyillämme, ei ymmärryksellämme tai sillä
mitä ajattelemme tai ymmärrämme näillä aivoillamme. Kysymällä kysymyksiä tai puhumalla siitä, ette voi ymmärtää Sahaja
Yogaa. Koska Sahaja Yogaan tarvitsette sen super-tason, jossa voitte ottaa vastaan värähtelyjä, voitte tuntea värähtelyjä ja
seurata niitä täydellisesti. Jos silti egoa on niin paljon esillä, että kyseenalaistatte Sahaja Yogan, ajattelette itsestänne suuria, on
parempi että sellainen ihminen ei tule pujaan, että hän ei tule pujaan. Se on hyväksi hänelle itselleen. On mukavaa hänelle, että
ihminen jolla on epäilyksiä, ei tule pujaan, koska puja on vain ihmisille jotka ovat tavoittaneet, saaneet sen mielentilan jota
kutsutaan "nirvikalpaksi", jossa ei ole "vikalpaa", mielessä ei ole epäilyä. Jos mielessänne on edelleen epäilyksiä, jos mielenne on
edelleen vahva, se vie teitä alaspäin.

Sanokaa ennen pujaa mielellenne, että se on hiljaa. Kertokaa, että nyt ei puhuta, "Ole hiljaa, nyt minä nousen kohti kasvua ja
minun täytyy ottaa Jumalaisen siunaukset vastaan." Joten ole hiljaa, jos et ole hiljaa, en voi nousta ajatusten yläpuolelle." Olen
sanonut teille monesti, että se on kuin aasi, mielemme on aivan kuin aasi. Jos menette sen taakse, se potkaisee teitä, ja kertoo
teille, että olette huono ihminen, että olette pahin ihminen - kaikki itsesääli tulee silloin teihin. Jos otatte aasin ohjat haltuun,
silloin se antaa korvansa teille, voitte hallita sitä. Voitte mennä minne haluatte ja tehdä mitä haluatte, se ei hallitse teitä. Jos
istutte aasin ratsailla, se silti kokeilee teitä nähdäkseen, miten toimitte. Jos annatte mielenne mennä sinne ja tänne, silmienne tai
huomionne läpi tai muuten, tai kielenne tai aistienne läpi, se sanoo: "Hyvä on." Se syö ruohoa molemmilta puoliltaan, eikä
liikahdakaan.

Menee yhdelle puolelle, syö ruohoa, menee toiselle puolelle.

Gregoire: "Kun nyt puhutte siitä, kääntäisinkö ranskalaisille, jotka eivät ymmärrä englantia?"

Ai, haluatteko kääntää koko jutun?

Gregoire: "Voin kääntää parissa minuutissa."

Luulen että myöhemmin on parempi, Gregoire, kääntäkää myöhemmin, koska asia virtaa nyt hyvin. Tämä aasi, aasi haluaa syödä
ruohoa. Se tietää, että teitä ei haittaa että se syö ruohoa. Se käy ympäriinsä, syö ruohoa, syö kaikenlaista roskaa ja likaa, mitä lie.
Ja mitä tahansa te annatte sen syödä, se syö kaiken, jätteet, roskat, lian, kaikki likaiset ajatukset, ja sellaiset, kyseenalaistamatta
mitään. Vain Sahaja Yogassa he tulevat tänne kyseenalaistamaan, mutta eivät silloin, kun mieli syö likaa ja roskaa ja epäpyhiä ja
syntisiä asioita, niitä he eivät kyseenalaista.

Ja sitten sanovat: "Mitäs vikaa siinä on?" Mutta kun kyseessä on Sahaja Yoga, he kyseenalaistavat. "Mikä on pyhistä pyhin? Mikä
on suurista suurin?" Nämä portit ovat vain teille avoinna. Niin te voitte saada sen, muuten ette voi saada, ihmisille on kiellettyä
saavuttaa tämä. Vesi, joka pesee jalkani on ambrosiaa, se on "tirthaa", joka oli vanhaan aikaan kielletty jopa lääkäreiltä. Kielletty
myös Vaidyalta, ja he taistelivat sen vuoksi. Vain jumalten annettiin juoda sitä. Vain jumalten annettiin sitä juoda.



Tänään te olette jumalten paikalla. Mutta oletteko siihen kykeneviä? Oletteko sen arvoisia? Vai vieläkö kyseenalaistatte? Onko
teillä edelleen ongelmia? On ehkä sitten parempi että se on teiltä kielletty. On hyvin harvinaista saada ambrosiaa. Devi Purana
Bhagavatami -tekstissä lukee, että ihmiset eivät saaneet ottaa sitä. Joten tätä se on, mieli kulkee kuin aasi. Mutta jos ratsastaja
tuntee aasin, tietää sen tavat, ja tietää kuinka mieltä hallitaan, ja sen kanssa toimitaan, niin sama aasi, samat menetelmät, samat
instituutiot samat asiat, jotka ympärillänne jo ovat, vievät teidät perille nopeammalla vauhdilla, ja erittäin mukavasti.

Joten kertokaa mielellenne tänään, että nyt riittää mielen kanssa pelailu. Nyt haluamme olla Jumalan valtakunnassa. Kertokaa
mielellenne täysin, kertokaa sille. Se on tärkeää. Tämä on se mieli, joka on vienyt teidät noihin asioihin, se on antanut teille
kaiken tuon lian ja roskan. Eli kertokaa mielellenne. Jumala siunatkoon teitä! Tämän päivän teema on, että meidän täytyy
saavuttaa viattomuus sisällämme, ja tuntea Viratan viattomuus. Kysymys on Ganesha Viratasta, tai Virata Ganeshasta, jossa,
Viratassa, meidän täytyy tuntea viattomuus, että me tulemme viattomiksi, että syntimme pestään pois, että se viattomuus
puhdistaa meidät, että tämä "minä" katoaa teistä, että tämä alkuperäinen synti lähtee pois, ja että meistä tulee kaunis olento,
Jumalan ylpeä lapsi, joka on luomistyön huipentuma. Jumala siunatkoon teitä!

Nyt voit kääntää, Gregoire. Nyt se sopii, käännä vain. Tiedän, että se oli pitkä, mutta joskus virta on hyvä pitää yllä...

Gregoire: "Olen pahoillani Äiti, en olisi saanut keskeyttää."

Ei se haittaa, ei se mitään. Voitte kuunnella sen uudestaan, ja voitte pitää puheen taustalla, joten voitte spontaanisti sanoa ja
kääntää asioita. Onko hyvä niin? Kuunnella se uudestaan? Silloin saatte oikean...

Gregoire: "Ajattelin, että kolme minuuttia ranskaksi, ja kolme minuuttia italiaksi, hyvin tiivistetyssä muodossa."

Voitteko?

Gregoire: "Kyllä voin."

Hyvä on. Monet kysyvät minulta, myös aiemmin, "Äiti, miksi me tulemme tällaisiksi? Miksei Jumala luonut meitä tietoisiksi
itsestämme, ilman näitä kaikkia erehdyksiä? Miksi meidän täytyy käydä läpi tätä ongelmien kierrettä?" En halunnut silloin sanoa,
että olette syyllistyneet alkuperäiseen syntiin, että ette noudattaneet Jumalan tahtoa. Muuten asiat olisivat menneet toisin, ja
eivät olisi vieneet niin pitkään. Koska jos se kerrotaan heille, käy lisäksi niin että heistä tulee vasemmanpuoleisia ja he alkavat
tuntea syyllisyyttä alkuperäisestä synnistä. Joten meidän täytyy hypätä egosta alkuperäiseen syntiin. Mutta jotkut teistä
välttelevät sitä, voi sanoa että alussa, ei olisi voinut olla evoluutiota ilman teille annettua vapautta, mutta vapautta oli kokeiltava,
sitä että teille annetaan vapaus. 15 Teillä oli mukava paikka asua, elitte Jumalan täydessä suojeluksessa, Edenin puutarhassa,
niin kauniissa...asiat olivat ihanasti.

Sieltä ei puuttunut mitään. Mutta siitä huolimatta ihmiset, kun he saivat vapautensa, tuo vapaus oli testattava, ja heti he
toteuttivat jotain alempia asioita. Ja silloin Jumalan täytyi muuttaa koko suunnitelma, koska elämän alemmat asiat kiinnostivat
ihmistä, vaikka he olivat saaneet kaikkia siunauksia. Kaikenlainen vihanpito tai eläimelliset tunteet viehättivät ihmisiä edelleen, ja
se oli hyvin yllättävää. Kun näin tapahtui, luonnollisesti vapaus itsessään joutui parannuskokeilun osaksi. Ja se koe oli tämä
koko luomistyö ihmisineen kaikkineen. Mutta jos heille kerrotaan: "Vain se alkuperäinen synti johti ongelmiin." He sanovat:
"Jumala, miksi loit alkuperäisen synnin?" On parempi kertoa että se on välttämätöntä evoluution prosessin kannalta, että
vapauttanne koetellaan, koska jos olette saamassa täydellisen vapauden, teidän täytyy tietää pystyttekö kestämään sen. Ja



näemme nyt... Vei evoluutioltanne niin monia vuosia kasvaa siihen, ymmärtämään, että ihminen ei kestä mitään. Hän ei kestä
vapautta, hän ei kestä rahaa, hän ei kestä asemaa, hän ei kestä mukavuuksia, hän ei kestä mitään.

Tämä näkyy nyt myös Sahaja Yogassa: kun he saavat mukavuuksia, he vain löhöilevät niissä. Kun he saavat materiaalisen
hyvinvoinnin siunauksia, käy samoin kuin se olikin, uudestaan. Edenin puutarha on tulossa teille, ja kun se on tulossa takaisin,
menette takaisin samalle tasolle. Se ei ole hyvä. Teidän täytyy ymmärtää että olette ylempi, teidän täytyy olla tämän asian
mestari. Mikään ei ole tärkeää, mikään ei ole tärkeää, vain puhdas henki on tärkeä. Vain silloin pääsette pois siitä... Nämä asiat
voivat toimia myös viettelyksinä. Kaikki siunaukset, jotka tulevat teille, ovat viettelyksiä. Joten teidän tulee olla valmistautuneita.
Mikään ei ole tärkeämpää kuin puhdas henki.

Olemme valmiita mihin tahansa saavuttaaksemme puhtaan hengen. Meitä ei häiritse, mitä siunauksia saamme, tai mikään
muukaan. Mutta me haluamme vain puhtaan hengen vapautta. Mikä ei tarvitse mitään, se ei tarvitse materiaalisia asioita, ja
teistä tulee kuin lamppu, joka antaa valoa, ilman, että se miettii, minkälainen lamppu on. Oli se sitten kultaa tai hopeaa tai mitä
tahansa, se voi palaa ja antaa valoa vaikka se olisi mudasta tehty. Tämä sahaja yogien täytyy saavuttaa, ja ymmärtää, koska
tämä on hyvin epävarma vaihe, jossa nähdäkseni ihmiset taas liukuvat alas. Joten meidän täytyy nöyrtyä itsessämme ja sanoa:
"En ole tiennyt mitään, Äiti. Ja minun täytyy tietää." Koska tämä on juuren tietoa, jota te ette tiedä. Tämä on teille uutta tietoa.

Mitä te voitte kyseenalaistaa? Te ette tiedä mitään. Teidän täytyy oppia juuren tiedosta. Joten nöyrtykää, ja vain silloin voitte
saada tämän uuden kasvun siunaukset. Se on sisään päin tapahtuvaa kasvua, se on Antar Yogaa. Se ei toimi ennen kuin
nöyrrytte itsessänne. Teidän täytyy nörtyä, koska heti kun alatte esittää kysymyksiä, se on egonne joka kysyy kysymyksiä. Joten
nöyrtykää ja kasvakaa siinä, ja käykää pidemmälle tiedossanne juuresta. On yllättävää, että vain Intiassa tätä tietoa todella
etsitään, ja ihmiset ovat menneet syvälle siinä. Siksi kaikkien heidän piti tulla Intiaan.

Jopa Kristus tuli Intiaan näkemään kuinka ihmiset etsivät sitä, tukemaan ja auttamaan heitä. On tärkeää että tieto juuresta
löytyy, siellä missä se on helpommin mahdollista. Se on helpompaa siellä missä juuria ei häiritä, ja sellainen maa on Intia, jossa
ihmiset etsivät sitä. Mutta kun he alkoivat kasvaa uudestaan, heistä tuli tyhmiä, ja kun näemme heidät, he ovat ulkopuolella.
Mutta emme näe minkä valtavan työn nuo näkijät ovat Intiassa tehneet, valtavan työn. Tarkoitan, otatte esimerkkinä heistä kenet
vain ja se riittää antamaan teille täydellisen kuvan Sahaja Yogasta. Ottakaa vaikka yksinkertainen ihminen, vaikka Sai Nath, joka
oli hyvin yksinkertainen, mutta hänellä oli varsinainen tiedon valtameri. Hän ei ollut koulutettu. Kukaan ei tiedä missä hän syntyi
tai paljon muutakaan, mistä hän tuli, missä hän eli tai miten hän kasvoi siihen ikään. Kukaan ei tiedä hänen taustaansa.

Tai vaikka Adi Sankaracharya tai Kabir tai kuka tahansa. tai Kabir tai kuka tahansa. Esimerkkinä Machindranath. Jos luette
kaiken Machindranathista, ette tiedä, ajattelette että hänen kertomansa tieto on jotain mysteeristä. He tekivät valtavan työn. He
kävivät oikealla ja vasemmalla, ja tekivät kaikkea, kaikenlaisia kokeiluja. Jos näette kirjan joka on kirjoitettu Nav Nathoista,
yhdeksästä Vishun inkarnaatiosta, ja Machindran elämästä. Machindranath meni niin syvälle ja oivalsi niin paljon paikoista,
joissa naiset olivat johtajia. Luulen että hän puhuu Belgiasta, kun hän kertoo paikasta, jossa naiset olivat johtajia ja miehet kuin
kaaleja; ja kaikenlaisia asioita hän löysi, mitä oli tapahtunut ja miten hän yritti parantaa sen. Tämä on liike joka suuntautuu
toiseen suuntaan, juuren suuntaan, ja kuinka nämä juuret ovat voineet antaa kasvun niin hirveille puille täällä ja niin hän työsti
asiaa. Ja on niin symbolinen asia, että ymmärrätte heidän työnsä, teidän täytyy olla hyvin syvä ja tarkkanäköinen, koska
ihmismieli ei ole vielä tähän asti pystynyt näkemään heidän tekemänsä työn määrää.



Sitä ei ole mahdollista nähdä. Jos näette Adi Shankaracharyan kuvailut tai edes Markandeyan kuvailut Äidistänne, on
merkittävää miten pikkuruisia asioita hän näki. Mistä näkökulmasta. Kaikki pienet asiat joita hän näki Äidistä, kuin pieni lapsi
näkisi, Hän näki täydellisen läheltä Äitiä. Se tarkoittaa, että viattomuus oli täydellistä. Muuten näitä yksityiskohtia ei voi nähdä,
kaikki pienet asiat, kuten Äidin monitasoisuus. Kuinka kukaan paitsi lapsi voi nähdä, että on kolme kerrosta tai tasoa, että Äidin
ruumiissa on kolme kerrosta. Vain lapsi voi nähdä. Se on valtavaa. Se viattomuus on valtavaa, siinä on tarkkanäköisyyttä ja
rohkeutta, tarvitaan oikeaa rohkeutta tuollaiseen tarkkanäköisyyteen.

Viattomuus on asia joka täytyy aivan ensiksi saavuttaa, mutta ei Kristuksen tai Ganeshan kautta, se pitää olla teissä itsessänne.
Se tarkoittaa, että te olette viattomuutta. Teidän ei tarvitse sanoa sitä, ei tarvitse tulla jonkun kautta. Te olette sitä ja voitte
suoraan saada sen. Tuo on tarkoitettu ihmisille, jotka eivät ole oivaltaneita, tarkoitettu ihmisille, jotka ovat tietämättömiä,
tarkoitettu ihmisille, jotka eivät voi saada sitä suoraan. Te kaikki voitte saada sen suoraan. Se on teidän siunauksenne, se on
hienoin asia, että voitte saada sen kaiken suoraan. Mutta teidän täytyy saada se viattomuuden asema, jolla tulette niin
hienojakoisiksi, niin sukshmaksi, koska viattomuus on hienojakoisin asia johon astutte, koko Elämän Puun juurten hienojakoisin
tieto. Se ei ole tarkoitettu egoistisille, tyhjänpäiväisille ihmisille. Heistä tulee rakshasoja, sanon suoraan - he ovat rakshasoja.
Joten me emme kulje heidän suuntaansa, meidän täytyy mennä eri suuntaan.

Meidän täytyy nöyrtyä itsessämme ja yrittää herättää viattomuutemme, pyhä viattomuutemme meissä, se on pavitra, viattomuus
meissä. Yllättävää, että Sanskritin kielessä ei ole sanaa viattomuudelle. Koska heille kaikki mikä on pyhää, suotuisaa, kaikki
kaikessa - sille ei ole edes omaa sanaa, koska he eivät ajattele että viattomuus olisi mikään irrallinen, erillinen asia. Sen täytyy
olla jonkin sisällä, se on aina kuin kuppi jonka sisällä vesi on. He eivät voi ajatella, että että vesi voisi pysyä itsestään, roikkua
ilmassa noin vain. Sillä täytyy olla jokin astia. Joten he sanovat: "Suotuisa aika", "suotuisa ihminen" tai "suotuisa asia, suotuisa
yö" tai "suotuisa päivä". Kaikessa on jotain sisällä, astiassa, kuin säiliössä. Siinä astiassa voi olla viattomuus sisällä. Eli
suotuisuus.

Taaskin suotuisuus. Se on adjektiivi. Ei voi sanoa, että tämä on kiinteä viattomuus, se on shubbha. Shubbha on adjektiivi,
viattomuudelle ei ole substantiivia. Jokin voi olla viaton, mutta viattomuutta ei ole heille olemassa mitenkään erillisenä, koska se
on kaikkialla missä on viattomuutta. Se on niin paljon laajempi idea, se on Virat Ganeshan laajempi idea. Kun kerran Hän on koko
Virata, voidaanko Hänet määrittää viattomuudeksi? Tämä on liian hienojakoista, sanoilla määriteltäväksi, niin hienojakoista se
on, ja teistä täytyy tulla yhtä hienojakoisia. Jumala siunatkoon teitä kaikkia! Voitte alkaa pestä jalkojani.

Ensiksi mitä teemme, on se että ne jotka eivät ole ennen pesseet jalkojani... nostaisitteko kätenne? Hän ei ole pessyt
aikaisemmin? Hyvä on, tule. Nämä ovat kaksikymmentäyksi nimeä, 21 nimeä Shri Vishnulle, joka on evoluutio teissä, teidän
dharmanne. First the sustenance and then evolution. Se on Isä teissä sisällä. Koska te kaikki etsitte evoluutiotanne, niin ensiksi
kutsumme ja herätämme näitä 21 voimaa, Jumalan kaksikymmentäyksi Isä-aspektin voimaa. Kaksikymmentäyksi voimaa.
Nämä ovat kaksikymmentäyksi nimeä, jotka edustavat kahtakymmentäyhtä evoluution voimaa meissä. Sushumna-kanavalla on
kaksikymmentäyksi voimaa.



Voitte kääntää ranskaksi. Vishnu, Vishnu, se on Vishnu-voima, voidaan sanoa Narayana. Vishnu on Isä. Krita Yuga. Tämä on
Krita Yugan aika. Krita tarkoittaa että sillä on vaikutusta, kun asia tulee vaikuttamaan. The work will be done. This is the Yuga,
Työ tulee tehtyä. Tämä on Yuga, aika jolloin se tullaan tekemään. Krita Yuga.

Tämä on erityistä aikaa Kali Yugan ja Satya Yugan välissä, se on Krita Yugaa jolloin asiat tehdään, työ tulee tehdyksi.
Ylösnousemuksen aika, jolloin kätenne tulevat puhumaan. Tämä on se asia. Nähkää se. Kääntäkää. Krita Yuga. "Kri" tarkoittaa
"tehdä". "Svatojayte" tarkoittaa periaatetta, eli herätät koko universumin periaatteen, universumin periaate ja "Pratye" tarkoittavat,
että annat myös kokemuksen, niin että hän on se, joka on periaatteen alku, ja hän antaa sinulle kokemuksen. "Pratye" on
kokemus, joka todistaa, joka todistaa olemassaolonne. Sinä annat oman "pratyen" - tarkoittaa, että annat kokemuksesi joka
todistaa, että olet olemassa.

Sen pitäisi olla pikemminkin "Sinä olet Jumala ihmisessä". Jumala ihmisessä. Hän ei ole ihminen, ei missään tapauksessa,
kuinka voit kutsua Häntä?  
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Kumarran kaikille totuuden etsijöille.

Aikaisemmissa luennoissani olen kertonut teille keskuksista, jotka sijaitsevat kehon alaosassa. Tänään haluaisin kertoa lopuista
kolmesta keskuksista, jotka sijaitsevat näissä kohdissa. Nämä keskukset ovat hyvin tärkeitä ihmisille. Kun ihmisolento nosti
päänsä ylös, tähän keskukseen syntyi uusi ulottuvuus. Tätä keskusta kutsutaan Vishuddhi chakraksi. Sillä on kuusitoista
terälehteä, jotka ilmenevät sympaattisen, tai parasympaattisen hermoston kuutenatoista hermopunoksena, jotka huolehtivat
ihmisen silmistä, nenästä, kurkusta, ja kielestä, osasta silmän toimintoja, ja kasvojen ilmeistä. Kun ihminen on egoistinen, hän
taivuttaa päätään taakse näin. Kun hänellä taas on enemmän superegoa, hän taivuttaa päätään alas tällä tavalla. Tämä keskus
on äärimmäisen tärkeä ihmisille ja Sahaja Yogalle, koska käsillä on suuri merkitys Sahaja Yogassa. Jotta meillä olisi yhteinen
kieli, meidän on käytettävä käsiämme - se on paras tapa ihmisille, jotka ovat sokeita, kuuroja tai mykkiä; heidän on helpointa
käyttää käsiä.

Nämä kädet - vaikka ilmaisemmekin itseämme sormilla ja eleillä - eivät ole vielä valaistuneet. Kun tämä keskus valaistuu, silloin
kädetkin valaistuvat. Tällä keskuksella on kaksi puolta, oikea puoli ja vasen puoli. Vasen keskus tukkeutuu, kun ihminen tuntee
syyllisyyttä, ja näin Kundaliinin nousu estyy. Siksi pyydän aina länsimaisia etsijöitä ensin sanomaan sydämissään: "Äiti, minä en
ole syyllinen." Nämä ovat ehdollistumia, joita olemme saaneet niin sanotuista uskonnoista, niin sanotuilta psykologeilta, ja
ihmisiltä, jotka ovat vastuussa kehityksestämme lapsuudessa. Kun aineelliset asiat ovat tärkeitä vanhemmille, he huutavat koko
ajan lapsilleen tai ojentavat heitä sanomalla: "Varo likaamasta mattoa, älä riko sitä, älä riko tätä." Ja sillä tavalla meihin kehittyy
eräänlainen syyllisyys. Kun kasvamme ja alamme käydä kouluja ja yliopistoja, sieltäkin saattaa kerätä syyllisyyttä sisällemme.
Koulutus on annettava lapsille suurella rakkaudella ja ymmärryksellä.

Yleinen käsitys etenkin korkeassa asemassa olevien joukossa on se, että lapsia on hallittava aivopesun avulla. Mutta tämän
aivopesun tuloksena on kummallinen ongelma, syyllisyys. Samalla tavalla psykologit, jotka puhuvat syyllisyydestä, eivät
oikeastaan ymmärrä tällaisen puheen vaikutuksia. Kun psykologit puhuvat syyllisyyden ongelmasta, he eivät tiedä puhuvansa
patologisista tapauksista. Ne eivät ole normaaleja, vaan epänormaaleja tapauksia. Mutta jos näistä epänormaaleista
tapauksista aletaan puhua yleisellä tasolla, niistä tuleekin yleisiä sairauksia. He työskentelevät sellaisten sairaiden ihmisten
parissa, jotka ovat riivattuja, eikä heillä ole keinoja suojautua näiltä sairailta ihmisiltä. Näin he itsekin sairastuvat. Ja kun he ovat
saaneet tämän sairauden itseensä, he alkavat laajentaa asiaa sanomalla, että ihminen kehittää syyllisyyttä, tämä johtuu
syyllisyydestä, tuo johtuu syyllisyydestä. Jumala on luonut ihmisen omaksi kuvakseen.

Ihmisen ei tarvitse tuntea syyllisyyttä ilman mitään syytä. Jos maalliset tuomarit eivät ole todenneet teitä syyllisiksi, miten
sellainen tuomari, joka on täynnä myötätuntoa, voisi leimata teidät syyllisiksi? Olette tulleet amebasta tälle tasolle, ja Jumala on
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luonut teidät koko luomistapahtuman ruumiillistumiksi. Ja nyt tässä vaiheessa alattekin sitten tuntea syyllisyyttä. Kun Hän
haluaa teidän koristavan Henkenne asuinsijaa tällä suurenmoisella hetkellä, te tulettekin syyllisiksi - se tuottaa pettymyksen,
koko asia tuottaa suuren pettymyksen. Ei kaikki tämä evoluutio ole tapahtunut teissä siksi, että alkaisitte tuntea syyllisyyttä. Se
on sama kuin prinssi, jota ollaan voitelemassa kuninkaaksi, keskeyttäisi yhtäkkiä ja sanoisi: "Voi, olen syyllinen, en voi tulla
kuninkaaksi." Itsesääli on itsemurhaakin pahempi. Oikean puolen ongelma on juuri päinvastainen kuin vasemman. Sellainen
henkilö puhuu aggressiivisesti, hänellä on sellainen luonne, että hän puhuu ja tekee vaikutuksen ihmisiin, ja alistaa sitten heidät.

Sellaiselle ihmisille kehittyy hyvin karkea ja kuiva luonne. Tiedän erään hammaslääkärin, joka tuli tapaamaan Minua. Hän kertoi
minulle: "Äiti, olen menettänyt kyvyn hymyillä. En osaa enää hymyillä. Lihakseni eivät saa aikaan enää minkäänlaista hymyä.
Minusta on tullut tunteeton, enkä pysty hymyilemään enkä itkemään." Hän meni sitten tapaamaan jotakin pyhimyksen tapaista,
joka sanoi: "Olet nyt päässyt kaiken yläpuolelle." Tämä on väärä ajatus ihmisistä, jotka ovat henkisesti suuria. Sellaisen henkilön
on oltava myötätunnon valtameri, rakkauden ja anteeksiannon valtameri. Ja ennen kaikkea, hänen pitää pystyä antamaan
ihmisille iloa eikä kurjuutta.

Tavallisesti, kun näen pyhimystä esittävän maalauksen tai patsaan, hän näyttää Minusta todella kurjalta. Aina kun taiteilijat ja
kuvanveistäjät ovat tehneet patsaita paaveista ja piispoista, he näyttävät niin surkeilta, että kukaan ei haluaisi mennä heidän
tilallaan. Joskus näille aggressiivisille ihmisille kehittyy aggressiivisuuden takia myös vasemman puolen ongelma, koska he
tuntevat syyllisyyttä siitä, miten ovat puhuneet toisille. Tällä tavalla voi saada ongelmia keskuksen molemmille puolille, ja jos ne
ovat epätasapainossa, keskus muuttuu niin, että ihmiselle voi kehittyä sellainen sairaus kuin selkärankareuma. Jos tuntee
syyllisyyttä, tai jos esiintyy aggressiivisesti, niin se voi syntyä kummastakin. Erityisesti, jos tunnette syyllisyyttä, silloin voi
kehittyä sellainenkin sydänongelma, jota kutsutaan angina (pectorikseksi). Ja sen seurauksena voi vasen käsi jäykistyä. Nyt olen
kertonut teille lyhyesti Vishuddhi chakrasta, koska meidän pitää käydä läpi kolme chakraa, ja haluan kertoa teille tänään vielä
Hengestä. Sen yläpuolella on keskus nimeltä Agnya. Agnya chakra sijaitsee aivolisäkkeen ja käpylisäkkeen alueella.

Sen paikka on tarkalleen näköhermojen risteyskohdassa. Yksi Agnya chakran ikkunoista näkyy tässä, otsani keskellä, jossa on
tämä merkki, ja toinen sijaitsee pään takaosassa. Tämäkin keskus on hyvin tärkeä, koska se hallitsee egoa ja superegoa. Tämä
on keskus, jossa Herramme Jeesus Kristus sijaitsee. Monet papit olivat kauhuissaan, kun kerroin heille tämän. Hänen ristinsä
symbolisoi sitä risteystä, jossa ego ja superego menevät ristiin, ja ovat hyvin lähellä toisiaan. Tämä oli se paikka, johon
Kristuksen piti asettua, ja kaikki piti saada päätökseen Hänen ristiinnaulitsemisensa kautta, niin että Hänen hienojakoinen
kehonsa pääsi siihen paikkaan tietoisuudessamme. Kun Kristus sanoi ristillä: "Nyt se on täytetty", Hän tarkoitti, että
lopputuloksena on Kristuksen tuleminen tähän keskukseen, joka on hyvin, hyvin hienojakoinen, ja sinne on hyvin vaikeaa päästä.
Hänen kehonsa oli tehty kokonaan niistä värähtelyistä, joita te tunnette. Näitä värähtelyitä kutsutaan joko nimellä 'om', tai
'chaitanya' sanskritin kielessä.

Hän oli pelkkää värähtelyä, ja pystyi siksi kävelemään veden päällä. Muutama päivä sitten joku kertoi Minulle, että Kristus on
uudelleensyntynyt jonnekin, ja Hän tulee esiintymään televisioon. Sanoin silloin: "Pyytäkää Häntä kävelemään veden päällä niin
tiedätte, että se on Hän." Tämän keskuksen syntyminen oli tärkeää, ja silloin, kun Kristus ristiinnaulittiin, Hän sanoi vain yhden
lauseen, joka osoittaa, että jonkin asian piti täyttyä Hänen ristiinnaulitsemisestaan. "Se". Hän ei sanonut, että kaikki on täyttynyt -
Hän sanoi: "Se on täytetty." Hän puhui Pyhästä Hengestä, joka on tuleva, että kaikki, mitä Hänelle tehtiin, tullaan antamaan
anteeksi, koska se tehtiin tietämättömyydestä, mutta se mitä tehdään Pyhää Henkeä vastaan, sitä ei anneta anteeksi. Hän sanoi:
"Minä lähetän teille neuvonantajan, joka selittää teille kaiken. Minä lähetän teille vapahtajan, joka vapauttaa teidät. Ja
lohduttajan, joka tuo teille lohtua."



Ja kolmanneksi Hän sanoi: "Teidän pitää syntyä uudestaan." Hän oli ainoa henkilö Raamatussa, joka sanoi näin, ei Mooses, eikä
kukaan muu, vaan Hän sanoi: "Teidän on synnyttävä uudestaan." Kuten aikaisemmin kerroin, Mooseksella ja Abrahamilla oli
täysi työ saada aikaan tasapaino tuolla vihreällä alueella kehoa. Mutta Kristuksen heräämisestä sisällänne, ja voimienne
heräämisestä toisen syntymän yhteydessä, siitä puhui vain Kristus. Siitä alkoi ihmisten kastaminen. Jostain haettiin vähän vettä,
joku nimettiin papiksi, joka laittoi vettä pään päälle ja sanoi: "Olet kastettu." Se on hyvin teennäistä, koska ei ole tapahtunut
mitään, päähän vain laitetaan vähän vettä, ja senhän osaa tehdä kuka vain. Kasteen saamiseksi on kundaliini saatava
nousemaan ylös. Kristus ei sanonut: "Ottakaa vettä ja laittakaa sitä ihmisten pään päälle", eihän sanonut? Mutta toisen syntymän
on tapahduttava.

Ja toisessa syntymässä 'syntymä' tarkoittaa evoluution prosessia, tai elävää prosessia, jonka on tapahduttava. Sanskritin
kielessä lintua kutsutaan nimellä 'dvijaha', ja oivaltanutta sielua kutsutaan myös 'dvihajaksi', joka tarkoittaa kahdesti syntynyttä.
Aluksi lintu on muna, sitten se kasvaa munan kuoren sisällä, ja sitten se kehittyy, rikkoo kuoren, ja tulee ulos muuttuneena,
toisessa muodossa, täysin toisenlaisena kuin muna. Pääsiäisenä annamme lahjaksi munia muistuttamaan ihmisiä siitä, että:
"Nyt olet muna, ja sinun pitää tulla linnuksi." Mutta en usko, että ihmiset tietävät sen, sillä Kristuksen sanoma on ylösnousemus.
Ristiinnaulitseminen on täyttymys, mutta Hänen sanomansa on ylösnousemus. Miksi Kristus tehdään niin surkean näköiseksi,
sitä en voi ymmärtää. Kristus näytetään roikkumassa luurangon laihana, vähän nahkaa luun ympärillä - voiko luuranko kantaa
niin suurta ristiä? Michelangelo oli oivaltanut sielu, ja hän maalasi Kristuksen sellaisena kuin Hän oli, kookkaana henkilönä,
henkilönä, joka oli vahva, täynnä elinvoimaa ja iloa, eikä surkeana ja säälittävänä karikatyyrinä. Sadistiset ihmiset taitavat pitää
siitä, että joku näyttää surkealta.

Ehkä tämä on syynä, koska aivan tämän kuvan alle on laitettu surkean näköinen luuranko esittämään Kristusta pöydän päällä
makaamassa. Henkinen elämä ei ole millään tavalla surkeaa. Se oli suuren ylpeyden aihe, että Kristus tuli maan päälle, sillä kun
Hän on heränneenä sisällämme tässä paikassa, Hän imee sisään egon ja superegon. Se tarkoittaa, että Hän ottaa meistä pois
kaikki ehdollistumat ja toiminnan, karmat. Kristinuskon sanoin se tarkoittaa sitä, että Hän imee pois kaikki syntimme. Hän on
kuollut puolestamme. Hän on käynyt läpi kaiken kurjuuden. Hän ei jättänyt meille mitään kurjuutta. Kenenkään ei tarvitse enää
tuntea surkeutta. Esimerkiksi, juutalaiset kielsivät Kristuksen, ja sen takia he sanovat: "Ooh, meillä täytyy olla surkeutta.

Meidän pitää kärsiä." Niinpä he sitten kärsivätkin. Kun Hitler tuli, hän pani heidät kärsimään. Senkö he ajattelivat olevan
uskonnollista elämää, niinkö? Ja nyt samat ihmiset, jotka kärsivät, ovat siirtyneet toiselle puolelle, ja tekevät vuorostaan
kaikenlaista ilman, että sillä on mitään yhteyttä heidän uskontoonsa. Sillä kaikkein suurin käsky on: "Älä tapa." Miten voi sitten
selittää nämä kristilliset miliisit, jotka Kristuksen nimissä tappavat avuttomia ihmisiä? Pieniä lapsia, viattomia lapsia ja naisia,
jotka eivät ole tehneet mitään rikosta. Jumalan nimissä, Kristuksen nimissä ja Mohammedin nimissä nämä ihmiset käyttäytyvät
sadistisesti. Missä puhutaan Jumalan rakkaudesta ja myötätunnosta?

Mohammed on puhunut 'Rahamatista', hän puhui koko ajan 'Rahamat', hän kusui Jumalaa nimellä 'Rahim'. Rahamat' tarkoittaa
myötätuntoa, Rahim' tarkoittaa myötätunnon ruumiillistumaa. Näitä kansoja ei voi ymmärtää, mitä he ovat tehneet Jumalalle ja
inkarnaatioille, sitä ei kukaan pysty selittämään. Japanilaiset ja kiinalaiset, jotka seuraavat Buddhaa, mitä he tekevät? Meillä on
Mahaviran seuraajia, joista on tullut niin kiihkeitä vegetaristeja, että he yrittävät pelastaa kaikki hyttyset ja pienet ötökät kaduilla.



He ovat niin typeriä, että antavat ötököiden imeä oivaltaneiden sielujen verta, niin että ötökkä saisi oivalluksen. Tällainen absurdi
vegetarismi; meidän pitäisi ymmärtää, että olemmeko antamassa oivallusta kanoille? Olemme kiltimpiä eläimille ja
huonekaluillemme, kuin omille lapsillemme. Ihmiset ovat menossa väärään suuntaan. Oikea suunta on päästä keskelle ja
tarkkailla viimeistä ylösnousemusta.

Ja kun Kundaliini nousee, Hän vie teidät Kristuksen portin kautta, ja tie kulkee vain Hänen kauttaan. Siksi sanoin, että jokaisen on
mentävä Hänen kauttaan Jumalan valtakuntaan, joka on teissä oleva limbinen alue. Superego ja ego edustavat menneisyyttä ja
tulevaisuutta teissä. Ajatus nousee ja laskee, toinen ajatus nousee ja laskee. Toinen liittyy menneisyyteen ja toinen
tulevaisuuteen. Mielemme hyppii näiden ajatusten harjoilla. Meidän pitää olla näiden kahden ajatuksen välissä, joka on
nykyhetki; meidän pitää olla! Mutta vain luennoimalla ja sanomalla: "Olkaa nyt keskellä", te ette tule miksikään. Luennoimalla,
rintamerkkejä jakamalla, järjestöjä perustamalla, tai kiinnittämällä joku kuvakortti päähänne, te ette muutu miksikään. Kaikkien
rehellisten etsijöiden tulee tietää, että tämä on vain ulkoista, eikä sillä ole mitään tekemistä sisällä olevan kanssa.

Jos olette todellisia etsijöitä, niin tiedätte, että kaikki tällainen on egon hellimistä, ja todella harhaanjohtavaa. Tämä täytyy
ymmärtää sen oikeassa perspektiivissä, ihmisen oikealla viisaudella. Kun nyt tulette läpi Agnya chakran, saavutatte
ajatuksettoman tietoisuuden, koska huomionne kiinnittyy nykyhetkeen. Mutta jälleen Minun on kerrottava se, että tämä ei ole
mikään myytti, vaan todellinen tapahtuma, jonka on toteuduttava, sen on tapahduttava teidän sisällänne. Teidän tietoisuutenne
pitää valaistua. Ei riitä, että sanoo: "Olen valaistunut olento", ja antaa näin väärän todistuksen itselleen. Sitten Kundaliini lävistää
viimeisen chakran, tuhatterälehtisen Sahasraran, ja aukeaa Jumalan hienojakoiseen energiaan, Hänen rakkauteensa ja
myötätuntoonsa. Sillä hetkellä olette ajatuksettomassa tietoisuudessa, mutta täydellisen autuuden ja rauhan tilassa. Tunnette
ensimmäistä kertaa kaikkialla olevan Voiman viileänä tuulena. Tämä on Pyhän Hengen viileä tuuli, jota Koraanissa kutsutaan
nimellä 'Ruh', ja intialaisissa kirjoituksissa 'Chaitanya Lahari', joka tarkoittaa tietoisuuden aaltoja.

Meissä syntyy valaistuneen tietoisuuden aaltoja. Tästä on kirjoitettu runsaasti kirjoja sanskritin kielellä, mutta niitä ei ole
käännetty. Ihmiset, jotka menivät Intiaan tutkimaan sanskritin kieltä, olivat kiinnostuneita vain kulttuurin porsaanrei'istä. Kuten
varas on kiinnostunut kaikista pankin heikkouksista, nämä ihmiset menivät tutkimaan mitä voisivat löytää sieltä tukemaan omia
heikkouksiaan. 500-luvun lopulla maassamme puhkesi suuri kapina Jumalaa vastaan tantrismina, jossa jumaluuksiin
kohdistuvasta pilkasta ja - epäpyhästä käytöksestä tuli tantrismin symboleja. Ihmiset käyttäytyivät sillä tavalla, että -
vastenmielisyyttään osoittaen jumaluudet katosivat. Nämä ihmiset loivat ympärilleen alueen, jossa saattoivat hankkia itselleen
kaikenlaisia negatiivisia, saatanallisia voimia. Sanskritin kielessä tätä kutsutaan nimillä 'bhoota vidya' ja 'preta vidya', joka
lyhyesti sanottuna merkitsee 'hautausmaan tietoa'. Olkaa hyvä, älkää häiritkö muita. Tätä 'vidyaa' tai tiedettä harjoittivat sellaiset,
jotka halusivat viekoitella ja hypnotisoida ihmisiä, ja tehdä rahaa.

Mutta ihmiset, jotka menivät Intiaan, opiskelivat vain eroottisia ja likaisia asioita, joilla ei ole mitään tekemistä Intian filosofian
kanssa. Kävin Nepalissa kaksi kertaa tyttärieni kanssa; emme nähneet siellä mitään väärää. Mutta sitten eräs sahaja-joogi kertoi
Minulle, että Nepal on täynnä näitä - eroottisia veistoksia. Kysyin: "Missä niitä on? En näe missään." "Katsokaa, tuolla", hän sanoi,
"temppelin huipulla." Japanilaisilla oli zoom-objektiivit laitettuna, joilla he katselivat. He olivat tuoneet erityiset telineet, joilla
saattoivat kiivetä ylös ja ottaa erityisiä valokuvia erityisillä aivoillaan. Nepalilaiset kertoivat Minulle, että nämä typerät ihmiset
tekevät jotain hyvin epäpyhää ja pyhyyden vastaista. Heillä ei ole tajua pyhyydestä.



Sanoin: "Se ei ole niin. Heillä on tajua, mutta he ovat vain kadottaneet sen, että voisivat tehdä tällä rahaa." He olivat yllättyneitä ja
sanoivat: "Kuka ostaa tällaisia epäpyhiä kuvia kotiinsa? Nehän tuovat kaikki 'bhuutit', pahat henget taloon." Mutta nämä tantristit
olivat taivutelleet taiteilijaparat tekemään tällaisia patsaita temppelin huipulle niin, että ukkosen jumalatar, joka on neitsyt, ei
koskaan tule lähelle näitä patsaita, koska ne ovat niin inhottavia. On siis ymmärrettävä se, että Jumala on puhtaus, Hän on
pyhyys, ja Hän on pyhä. Hän on pyhä. Nyt, tällä ajatuksella, aion kertoa teille siitä kaikkein pyhimmästä, joka on teidän sisällänne,
siitä kauneudesta, joka on sisällänne, siitä autuudesta, joka asuu sisällänne, ja siitä valosta, joka tarkkailee teitä. Se on teidän
Henkenne. Se on Kaikkivaltiaan Jumalan heijastuma sydämessänne.

Ja Pyhä Henki on Kaikkivaltiaan Jumalan voima. Jumala todistaa Pyhän Hengen näytelmää. Kristuksen Äiti oli itse sen
inkarnoituma, mutta tätä ei mainita Raamatussa, sillä jos roomalaiset tai juutalaiset olisivat saaneet tietää kuka Hän on, he
olisivat repineet Hänet pieniksi palasiksi, ja käyneet Hänen kimppuunsa. Niinpä sitä ei mainittu, koska Kristuksen piti näytellä
ristiinnaulitsemisen näytelmä. Mutta Oivalluksen jälkeen voitte todeta värähtelytietoisuutenne kautta, että kaikki mitä kerron
heistä on absoluuttisesti totta. Sillä teidän Henkenne, joka on Absoluutti, antaa teille absoluuttiset vastaukset. Se ei anna teille
suhteellisia vastauksia. Se vie teidät pois tästä suhteellisesta maailmasta. Te tiedätte absoluutin uuden tietoisuutenne kautta,
joka on tietoisuus värähtelyjen avulla; voimme kutsua sitä pyhitetyksi, pyhäksi tietoisuudeksi. Kun Kundaliini virtaa tämän
kohdan läpi, Hän valaisee Hengen, koska Hengen paikka on täällä.

Kaikki seitsemän keskusta sijaitsevat aivoissamme tällä tavalla. Kaikkien keskusten paikka sijaitsee aivoissa. Kun Kundaliini
tulee ulos tästä keskuksesta, kaikki keskukset yhdistyvät, koska Henki yhdistää teidät. Niin kuin pimeässä huoneessa joudutte
selvittämään, missä mikin paikka on, missä mikin esine on. Mutta kun on valoa, niin tiedätte missä olette ja mitä ympärillänne
on. Eli suhteellisuus jää pois. Mutta kun teistä tulee Henkiä, teidän huomionne valaistuu kollektiiviseen tietoisuuteen: se tulee
sellaiseksi, sillä Henki teissä on kollektiivinen olento. Jokaisen Henki on yhteydessä toisiinsa. Se viestittää kollektiivisesti. Kun
laitatte kätenne itseänne kohden ja yritätte saada tietoa suojaamalla auranne, silloin saatte tietoa itsestänne.

Jos kysymyksessä on fyysinen tai mielen epätasapaino, silloin oikean käden sormet näyttävät eri keskusten tilan. Jos on kyse
tunne-elämän ongelmasta, silloin se näkyy vasemmassa kädessä. Kaikki värähtelyiden viestit, joita vastaanotatte tuntemuksina,
aukeavat, ja voitte varmistua kaikesta. Nyt kun istutte täällä, voitte tuntea kenen tahansa värähtelyt. Aikaisemmin sanoin, että
Mozart syntyi oivaltaneena. Minulta kysyttiin: "Miten sen voi tietää?" Sanoin: "Avatkaa vain kätenne ja ajatelkaa Mozartia", ja
välittömästi alkaa virrata valtavasti värähtelyjä. Kun sellaiset oivaltaneet sielut soittavat musiikkia, tai maalaavat tauluja, niin
oivaltaneelle persoonalle se on suurin ilon lähde - koska sitä ei tarvitse ajatella. Tämän ilon luojan sisin olemus tulee yhdeksi
oman olemuksen kanssa. Silloin voi tuntea autuuden virtaavan sisällään.

Ja siitä voi iloita vain ilon itsensä vuoksi, koska Henki on sisällä oleva ilo. Henki on ilo, joka tarkoittaa, että ei tunne onnellisuutta
eikä onnettomuutta, tuntee vain yhden asian: ilon. Onnellisuus tulee siitä, että egoa hellitään, ja onnettomuus, kun superego
kärsii. Pääsette eroon näiden kahden asian kaksinaisuudesta, ja teistä tulee ilo, joka on yksi, joka tapahtuu siksi, että teistä tulee
näytelmän todistajia. Teidän ei tarvitse enää olla mukana siinä. Oletetaan, että olette joutuneet veden varaan, silloin pelkäätte
hukkuvanne, koska näette vain aaltoja ympärillänne. Mutta jos pääsette ylös veneeseen, ja pidätte kiinni siitä, silloin nautitte
samoista aalloista. Tällaista mestariutta teidän on tavoiteltava. Annan teille toisen, melko karkean vertauksen, mutta älkää
ruvetko miettimään sitä liian pitkälle. Autossa on jarru ja kaasu.



Samalla tavalla meissäkin on kaasu ja jarru. Ihminen yrittää ajaa ja käyttää molempia tasapainossa. Sitten hänestä tulee taitava
kuljettaja. Silloin hän ajaa aivan automaattisesti. Ensin mestari istuu takapenkillä - se on Henki. Sitten taitavasta kuljettajasta
tulee mestari, ja hän näkee itsessään olevan kuljettajan ajavan. Kun näette itsenne kolmannessa persoonassa, silloin ette enää
ole juonessa mukana. Olette varmasti nähneet pienten lasten puhuvan tällä tavalla, kolmannessa persoonassa. He voivat sanoa:
"John ei halua mennä sinne." Nykyaikana on niin monia oivaltaneita sieluja syntynyt Eurooppaan, Englantiin ja Amerikkaan, että
meidän on saatava Oivallus pitämään huolta heistä.

Maan päälle on syntynyt suuria pyhimyksiä. He puhuvat eri kieltä, joka on värähtelytietoisuuden kieli. Jos heillä on joku ongelma,
he imevät tiettyä sormea osoittaakseen sen. Monet pyhimykset haluavat syntyä maan päälle. Mutta sellaisia maita, joissa lapsia
ei ymmärretä, kunnioiteta ja rakasteta, he välttelevät. Kaikille naimisissa oleville sahaja-joogeille on nyt syntynyt suuria
pyhimyksiä, suurenmoisia ihmisiä. Näin pyydän teitä kaikkia ymmärtämään, että Ylösnousemuksen aika on koittanut, oman
tuomionne, arvionne aika on koittanut. Monet ihmiset kysyvät Minulta vielä yhtä asiaa koko ajan: "Eikö meidän pitäisi ensin
puhdistautua, ennen kuin käymme pöytään - emme ole vielä valmiita." Teidän ei tarvitse arvioida itseänne. Olette jo tehneet
kaiken tämän aikaisemmissa elämissänne, nyt teidän ei enää tarvitse. Tämän lisäksi meidän on tiedettävä, että Hän, joka loi
koko maailmankaikkeuden, on enemmän huolissaan luomistyönsä pelastumisesta.

Kaikki Hänen ominaisuutensa ovat valmiina auttamaan teitä, jotta Hänen luomakuntansa pelastuisi. Hänen on pelastettava
ihmiskunta. Nyt on tullut tämä kukoistuksen aika, jolloin monista kukista tulee hedelmiä. Sahaja Yoga on ollut olemassa jo
ammoisista ajoista. Kaikki Oivalluksen saaneet ovat saaneet sen ilman ponnisteluja, mitään muuta keinoa siihen ei ole - aivan
kuin jokainen siemenkin itää oman elämän voimansa avulla. Aluksi elämän puussa oli vain yksi tai kaksi kukkaa. Mutta tänä
päivänä kukkia on paljon. Tämän täytyy siis tapahtua suurille ihmisjoukoille. Monet teistä, jotka olette olleet kanssani Intiassa,
olette nähneet tuhansien saavan Oivalluksen, koska kylissä asuvat ihmiset ovat hyvin yksinkertaisia. Ja tämä tulee tapahtumaan
hyvin monille ihmisille maan päällä.

Eräs naistoimittaja kysyi Minulta: "Kuinka tämä saavuttaa ihmiset, joita ette tapaa?" Se on hyvin yksinkertaista; kun olin Hong
Kongissa, nainen, joka omisti televisioyhtiön pyysi Minua ja antamaan värähtelyjä ihmisille. Ja siinä kauheassa, kiireisessä
kaupungissa monet ihmiset saivat Oivalluksen television kautta. Tiede on saanut aikaan monia asioita, kuten kameran, joka
ottaa kuvan, ja jossa sitten on värähtelyjä. Meillä on paljon enemmän keinoja levittää sitä nopeammin, kuin Kristus olisi pystynyt,
tai kukaan muu olisi pystynyt nykyaikana. Mutta se on vaikeaa, koska kysymys on tulemisesta. Ihmiset pitävät enemmän
mukavasta joogasta. Jos käskee heitä seisomaan päällään, he ovat tyytyväisiä. Mutta jos heille sanoo vain: "Teidän pitää avata
kätenne", he eivät ymmärrä. Kaikki elämää sisältävät asiat tässä maailmassa on tehty yksinkertaisiksi, hyvin helpoiksi.

Evoluutionne lisäksi myös hengitys ja näkeminen; kaikki on hyvin yksinkertaista. Kaikki on niin elinvoimaista, joten sen täytyy olla
yksinkertaista. Niinpä sellaisten ihmisten, jotka haluavat paljon mielelle sopivia asioita Sahaja Yogassa, on vaikea hyväksyä sitä.
En sano, että teidän pitää sulkea aivonne, vaan päinvastoin, teidän pitää avata ne täydellisesti. Tehkää loogisia päätelmiä, ei
umpimähkään, eikä sokeasti uskoen. Kun olette tehneet loogisen päätelmän, huomaatte, että nämä rajalliset aivot eivät riitä,
koska teidän on astuttava sisälle rajattomuuteen. Ja siksi meidän on jätettävä rajallisuus taaksemme. Mutta kun valaistutte,
kaikesta tulee loogista. Voitte varmistua kaikesta. Näin yksinkertaista se on.



Kuten emme voi kertoa sokeille väreistä, voimme vain sanoa: "Annetaan silmien ensin avautua, sitten voitte nähdä." Ja se on
yhtä yksinkertaista kuin Itseoivalluksen saaminen. Se ei ole mitenkään vaarallista, se ei aiheuta mitään ongelmia.

Jumala siunatkoon teitä kaikkia!

Tänään olen täällä viimeistä päivää, ja kiitän teitä siitä, että olette antaneet Minulle mahdollisuuden olla kanssanne, teidän
suurien etsijöiden kanssa, ja tulen varmasti ensi vuonna taas uudelleen. Vaikka ette saisikaan Oivallustanne tänään, niin tulette
kaikki saamaan sen. Olemme perustamassa tänne keskusta, ja olemme jo päättäneet jatkotilaisuudesta. Koska tässä ei ole raha
mukana mitenkään, niin teidän täytyy itse järjestää tapaamiset Wienissä ja Itävallassa. Ja teidän pitää itse pitää huolta kaikesta.
Mutta voitte kaikki kirjoittaa Minulle Lontooseen ongelmistanne.

Jumala siunatkoon teitä!

Tämä on viimeinen päivä Minulle täällä, ja jos haluatte, voitte esittää kysymyksiä noin viiden minuutin ajan, mutta olisi hyvä
päästä pian Oivallukseen. Voitte tulla istumaan tänne portaille. Jotkut voisivat tulla tänne alas, koska ihmisiä tulee lisää. Tulkaa
tänne sivulle, olkaa hyvä. Älkää jääkö ovelle seisomaan, tulkaa tänne sivulle. Niin kuin olen kertonut, tämä on teidän omaanne.
Tämä on teidän omaisuuttanne. Se on sama, kuin sytytetty kynttilä voi sytyttää toisen kynttilän. Teitä ei pakoteta yhtään
mihinkään. Jos tunnen kipua sormessani, ja hieron sitä, niin siinä ei ole mitään pakkoa.

Koska ette ole erillisiä, niin ette ole erillisiä Minullekaan. Jos vain painelen sormeani ja lievitän kipua, eikä siinä ei ole mitään
pakkoa, niin tietysti teen sen. Kun kohta kerron teille mitä teemme, niin olkaa hyvä ja kuunnelkaa, ja olkaa mukana, mitään muuta
ei tarvita. Aluksi teidän täytyy suhtautua asiaan iloisella mielellä. Ei ole mitään syytä suhtautua vakavasti, eikä myöskään liian
kevyesti, mutta olkaa iloisella mielellä, koska tulette nyt saamaan viimeisen ylösnousemuksen. Laittakaa nyt kätenne Minua
kohti hyvin rennosti, pitäkää niitä sylissänne. Mutta ennen sitä on parempi ottaa kengät pois jalasta, koska ne ovat tiukat ja
estävät yhteyden Äiti Maahan. Voitte myös löysätä vaatteitanne, jos kaulassa tuntuu tiukalta, tai vyötäröllä, jos joku vaate
puristaa, eli teidän pitää istua mukavasti. Tai jos teillä on kaulassanne joku raskas kaulakoru, jotain, joka painaa chakroja - sillä
tämä on hyvin hienojakoinen asia. Voitte myös ottaa silmälasit päästänne - niitä ei tarvita. Kaikkien täytyy osallistua.

Ne, jotka eivät aio osallistua, voivat lähteä pois. Kaikkien täytyy sulkea silmänsä. Jos joku pitää silmiä auki, se häiritsee
värähtelyjä, siksi pyydän kaikkien edun nimissä heitä olemaan kohteliaita ja poistumaan. Teidän on myös oltava kilttejä
itsellenne. Olkaa hyvä ja sulkekaa silmänne. Älkää myös yrittäkö pakottaa huomiotanne mihinkään paikkaan. Antakaa sen olla
vapaana. Teidän ei tarvitse keskittyä millään tavalla mihinkään. Jättäkää vain huomionne täysin vapaaksi. Antakaa sen ajatella,
antakaa sen tehdä mitä haluaa.

Älkää painostako sitä millään tavalla - juuri tällä hetkellä. Nyt teidän tulee tietää, että vasen käsi ilmentää oman halunne voimaa.
Ja oikea käsi toiminnan voimaa. Käytämme siis oikeaa kättä, ja vasen käsi on Minua kohti, sormet hieman suoristettuna. Ja
pitäkää käsi hyvin rentona. Ja nyt oikea käsi - kuten olen kertonut, että ensin meidän on päästävä eroon mielissämme olevasta,
niin sanotusta syyllisyydestä - joten se laitetaan kaulan vasemmalle puolelle - etupuolelta. Mutta älkää avatko silmiänne, ja



pitäkää vasen käsi suorana, Minuun päin ojennettuna - sylissänne. Kun laitatte käden sinne, sanokaa: "Äiti, minä en ole syyllinen."
Olkaa hyvä ja toistakaa useaan kertaan: "Äiti, en ole syyllinen." Tämä on tärkeää, koska tämä on yksi suurista ongelmista
länsimaissa.

Laittakaa sitten oikea käsi sydämen päälle. Ja sanokaa … täydellä ymmärryksellä ja sydämestänne kysykää kysymys: "Äiti,
olenko minä Henki?" Kysykää se kolme kertaa. Sydämen päälle - se on hieman korkeammalla. Sydän on vähän korkeammalla,
siinä. Esittäkää kysymys kolme kertaa. Te kyllä olette, mutta kysykää se kuitenkin. Laittakaa nyt oikea käsi vasemmalle puolelle
vatsaa. Ja kysykää: "Äiti, olenko minä oma mestarini?" Olkaa hyvä, toistakaa se kymmenen kertaa.

"Olenko oma guruni?" kysykää näin. Jos teillä on jotain guruja, jos teillä on ehdollistumia, ne jäävät pois saman tien, koska olette
omia gurujanne. Ette tarvitse minkäänlaisia guruja. Kun teistä tulee guru, ette tarvitse mitään muuta gurua. Olkaa hyvä ja kysykää
täydellä luottamuksella. Mikä tämän naisen nimi on? Tämä on negatiivisuus, miksi teette noin? Ei vaimoa tapeta täällä. Tällä
tavalla ne hyökkäävät, näettekö?

On parempi, että menette. Kertokaa miehellenne, että käyttäytyy paremmin. Ette voi häiritä täällä. Antakaa hänen mennä. Tämä
on se ongelma, he eivät ole edes kohteliaita, he eivät ole kohteliaita ihmisiä. Miten he voisivat saada Oivalluksen? Hyvin
epäkohteliasta. Hyvä on, ei se haittaa. Antakaa anteeksi, antakaa anteeksi, antakaa anteeksi. Laittakaa oikea käsi uudestaan
vatsan vasemmalle puolelle, ja sanokaa kymmenen kertaa: "Äiti, minä olen guru."

Sanokaa vielä: "Ainoa haluni on tulla Hengeksi. Puhdas haluni on tulla Hengeksi, tulla omaksi olennokseni, tulla Itseksi, tulla
Absoluutiksi, Täydelliseksi. Joten se tapahtukoon." Laittakaa oikea käsi uudestaan sydämen päälle, ja sanokaa: "Äiti, minä olen
Henki." Sanokaa se täydellä luottamuksella, että olette, uskokaa Minua. Laittakaa jalkanne suoraan Äiti Maan päälle, olkaa
suoraan kosketuksessa, älkää ojentako jalkoja eteenpäin. Niillä, jotka istuvat lattialla, on kaikki hyvin; heidän ei tarvitse huolehtia.
Nyt käsi sydämen päällä sanokaa: "Äiti, minä olen Henki." Sanokaa se kaksitoista kertaa. Älkää tunteko syyllisyyttä.

Tämä on ainoa ongelma teillä kaikilla, että tunnette syyllisyyttä samalla kun sanotte niin. Olkaa luottavaisia; sanon teille, että
olette Henkiä. Miksi tuomitsette itseänne? Antakaa Jumalan tuomita. Sanokaa vain - ilma syyllisyyttä. Hyvä, sanokaa ilman
syyllisyyttä: "Jos olen tehnyt jotain väärin, anna minulle anteeksi." Voitte sanoa tämän Jumalalle: "Oi Jumala, jos olen tehnyt
jotain väärin, ole hyvä ja anna se minulle anteeksi." Ilman syyllisyyttä; sanon tämän vain siksi, että saisin pois syyllisyyden teistä.
Nyt on parempi. On parempi.

Vielä tuntuu hieman. Nyt laittakaa oikea käsi vasemmalle puolelle hartiaa, lähelle kaulaa. Ja sanokaa jälleen, sanokaa nyt
kuusitoista kertaa: "Äiti, en ole syyllinen." Olkaa hyvä, sanokaa näin. Ei mitään itsesääliä, vaan luottaen. Hmm, parempi. Laittakaa
sitten oikea käsi poikittain otsalle ja puristakaa hieman. Painakaa käden yläreuna otsaa vasten - poikittain. ja sanokaa: "Äiti,
minä annan kaikille anteeksi." Paljon parempi.



Laittakaa nyt käsi päälaen päälle, aukileluun päälle, joka oli pehmeä silloin, kun olitte lapsia, ja yrittäkää tunnustella pään paksua
kohtaa pään keskellä, takaa ja edestä, ja yrittäkää painaa sitä. Voitte painaa kämmenen tyviosalla, painakaa kämmenen tyvellä.
Yrittäkää painaa sitä, voitte tehdä sen itse. Tyviosalla, kämmenen tyvellä. Oikein hyvä. Laittakaa nyt käsi pään yläpuolelle ja
tunnustelkaa, tuleeko sieltä viileää tuulta. Nyt teidän on sanottava: "Äiti, minä haluan Oivallukseni", koska Minä en voi ylittää
vapaata tahtoanne, teidän on pyydettävä sitä. Voitte vaihtaa kättä. Laittakaa oikea käsi syliin ja kohti Minua, ja vasen käsi pään
yläpuolelle. Liikuttakaa sitä edestakaisin ja tunnustelkaa, tunnetteko viileää tuulta.

Voitte vaihtaa kättä vielä uudelleen. Jos joukossa on toimittajia, pyytäisin heitä ottamaan Oivalluksensa, koska muuten heidän ei
pitäisi julkaista mitään, sillä ilman sitä ei voi ymmärtää Sahaja Yogaa. Tämä ei ole mitään pinnallista. Teidän pitää saada
Oivallus, sillä muuten te häiritsette, tai jopa johdatte harhaan ihmisiä, jotka ovat etsijöitä. Nyt on parempi. Hyvä. Monet saavat
oivalluksensa. Laittakaa nyt molemmat kädet Minua kohti, ja tarkkailkaa tunnetteko viileää tuulta. Tarkkailkaa käsiänne, älkää
avatko silmiänne, pitäkää pää suorana. Jos tunnette viileää, kaikki on hyvin, ja jos ette, niin sekin on ihan hyvä.

Avatkaa nyt silmänne. Näytän teille, miten voitte nostaa oman Kundaliininne. Nyt teidän pitää katsoa Minua ilman ajatuksia.
Laittakaa kätenne tällä tavalla…
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Olen iloinen, että te kaikki mahduitte tähän pieneen tilaan. Kun on rakkautta ja ymmärrystä, pieneen tilaan mahtuu monta
sydäntä. Mutta jos ei ole suurta sydäntä, mikään ei riitä. Tänään aiomme palvoa Shiva Tattwaa sisällämme, Shivan periaatetta.
Se on tärkeää kaikille sahaja-joogeille, koska Shiva on meidän lopullinen päämäärämme. Shiva asustaa Hengessämme, joten
Shivaksi tuleminen on kaiken muun lopullinen tavoite. Kaikki muu on luotu, kuten Vishnu Tattwa ja Brahmadeva, vain ihmisen
luomista varten, heidän kehittämisekseen, ja lopulta johdattamaan heidät Shivan luo. Se on lopullinen päämäärä. Mutta
ihmisolennot sotkeutuvat niin paljon Brahmadevan Tattwaan, että jo Vishnu Tattwaankin pääseminen tuottaa vaikeuksia. He
sotkeutuvat viiteen elementtiin, joista meidät on luotu, joka on meidän ulkokuoremme. Kaikilla chakroilla on ulkokuori, voidaan
sanoa, alus, mutta halu tulla hengeksi on ensiarvoisen tärkeä Sahaja Yogassa. Meidän täytyy siis sahaja-joogeina nähdä sisälle
itseemme, onko meillä todellakin tällainen halu, vai onko meissä edelleenkin roikkumassa monia eri haluja? Katsokaas, suurin
ongelma on Nabhi-chakrassa, oltiinpa sitten idässä tai lännessä. Jotkut ihmiset ovat edelleen kiinni perusravinnon etsinnässä,
mikä on hyvin yllättävää; myös Sahaja Yogassa ihmiset ovat juuttuneet Nabhi-chakraan. Sitten jotkut havittelevat aika paljon
tärkeää asemaa ja rahaa. Ja vaikka he kasvavatkin yhä hienojakoisemmiksi, ei kiintymättömyys silti kehity heidän sisällään. Siitä
tulee hienojakoisempaa. Kun kasvatte hienojakoisemmiksi, kiintymyksestäkin tulee hienojakoisempi ja vaikeampi päästä eroon.
Erityisesti ne henkilöt, joista tulee Sahaja Yogan johtohenkilöitä, tai jotka pääsevät lähemmäksi Sahaja Yogaa, ovat aina
hyökkäyksen kohteena. Heitä vastaan hyökkäävät ehkä heidän miehensä, vaimonsa, veljensä, siskonsa, poikansa, lapsensa, tai
jotkut muut. Tämä tekee asiasta pahemman, koska kaikki hyökkäyksen kohteeksi joutuneet johtohenkilöt suututtavat kaikkia
jumaluuksia pienillä asioilla siellä täällä. Koko tilanne täytyy ymmärtää niin, että olette muuttuneet hienojakoisemmaksi, ja
nousette korkeammalle, joten tietenkin negatiiviset voimat hyökkäävät teidän kimppuunne. Etulinja on aina hyökkäyksen
kohteena, ei takalinja. Ne, jotka ovat etulinjassa, joutuvat aina hyökkäyksen kohteeksi, ja heidän täytyy olla hyvin varovaisia sen
suhteen, miten käyttäytyvät. Jos joku on viekas, hänestä tulee viekas, mutta hienojakoisella tavalla. Hän ei muutu toiseen
suuntaan. Hänen viekkautensa muuttuu hienojakoisemmaksi. Jos hän on kitsas, silloin hän muuttuu hienojakoisesti kitsaaksi.
Tai jos hän on vaikkapa egoistinen, silloin hänestä tulee egoistinen hienojakoisella tavalla. Jotta voisitte päästä eroon tällaisista
asioista sisällänne, teidän on käännettävä asia päinvastaiseksi. Jos vaikka olisitte kitsas, teidän pitää muuttua täydellisen
anteliaaksi, teidän pitää luopua kaikesta, minkä omistatte. Älkää laskelmoiko, älkää puhuko rahasta, älkää huolehtiko
raha-asioista. Jos olette tuhlailevainen, liian avokätinen, teidän täytyy alkaa toimia päinvastoin. Jos ette muutu vastakohtaisiksi,
ette pääse eroon näistä asioista. Esimerkiksi, jos olette kiivasluontoinen, hyvin äkkipikainen, muuttukaa silloin niin lempeiksi,
että vaikka joku löisi teitä, se ei haittaa. Mitä tahansa teille sanotaan, se ei haittaa. Näin te pääsette eroon tavoistanne, joista
tulee koko ajan hienojakoisempia. On toinenkin tapa käsitellä asiaa: olemalla valpas. Kun olette valppaita, alatte nähdä itsenne
erillisenä henkilönä, jolla on tiettyjä tapoja, ja silloin alatte ymmärtää miksi käyttäydytte sillä tavalla. Ahaa, nyt ymmärrän, tunsin
sinut kerran, kymmenen vuotta sitten, ennen oivallustani. Herra, tiedän, että olet sellainen, ja sitten otatte vastakkaisen asenteen
tätä persoonaa kohtaan, ja laitatte sen matkoihinsa. Esimerkiksi negatiivinen, vasemmanpuoleinen henkilö; vaikka tekisitte mitä
tämän henkilön puolesta, hän muuttuu yhä vain hienojakoisemmaksi. Yhtäkkiä, jos hän on tyttö, hän alkaa itkeä täysin ilman
syytä ja tuntea olonsa kurjaksi. Jos hän on poika, ja jos hän ajattelee liikaa ja analysoi, hänestä tulee Sahaja Yogan analysoija,
hienojakoisella tavalla. Silloin heidän pitää seisoa oman valokuvansa edessä ja nähdä itsensä heijastuksena: tuo toinen on
kuollut. Ja yrittäkää tehdä pilaa asiasta, tai huutakaa kuvalle, tilanteesta riippuen. Jos on kysymys aggressiivisuudesta, on
parempi tehdä pilaa, koska se on typerää. Ja jos hyväksytte aggressiivisuuden, niin huutakaa silloin, että mitä oikein tarkoitat
hyväksymällä aggressiivisuuden tällä tavalla. Katsokaas, kaikki tällainen pitää teidät poissa todellisuudesta. Teidän
olemuksenne täytyy puhdistaa. Voin tehdä sen vain teidän avullanne. Monet sanovat: "Äiti, olet kaikkivoipa." Hyvä on, Minä olen,
ja pystyn kaikkeen. Mutta ainoa asia, jota en voi ylittää, on teidän vapautenne. Se on tosiasia. En voi ylittää vapauttanne. Ja
koska Minä en voi ylittää vapauttanne, teidän on se tehtävä. Jos omassa vapaudessanne tulette sisälle, silloin suon teille kaikki
siunaukseni. Mutta jos haluatte seistä ulkopuolella, Minä en ole pakottamassa teitä sisälle aseella uhaten. Tällä tavalla se ei tule
toimimaan. Tämä on yksi este, joka sahaja-joogien pitää tietää, että olette joka hetki vapaa, vapaampi ja vapain. Mitä
vapaammiksi tulette, sitä hankalampi on tilanteenne, mitä negatiivisuuksien kohtaamiseen tulee. Jos ympärillänne on vaikkapa
neljä henkilöä. Heidä kimppuunsa hyökätään ensimmäiseksi. Luonnollisesti ymmärrätte, että etulinja on aina hyökkäyksen
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kohteena, ei takalinja. Vaikka kaiken laillisuuden mukaan sen pitäisi olla takalinja, koska kaikkien kamalien negatiivisten voimien
kuuluisi hyökätä takaa päin. Mutta ne ovat hyvin ovelia. Ne tietävät, että joskus takalinja sortuu aivan itsestään; silloin ei tarvitse
mennä sinne. Ne yrittävät hyökätä etulinjaan. Niiden, jotka ajattelevat olevansa johdossa ja vastuussa, täytyy olla hyvin
varovaisia siinä miten käyttäytyä, miten ottaa vastuuta, miten hoitaa asioita. Pitävätkö he vanhat tapansa hienojakoisella tasolla,
vai taistelevatko he niitä vastaan. Se on hyvin tärkeää. Tällä tavalla voitte älykkyytenne avulla hoitaa asian itse. Kun sitten tulette
kiintymättömäksi, jättäkää kaikki nämä asiat, mutta vain mielen tasolla. Henkisellä tasolla Minä pidän teistä huolen. Mielen
tasolla teidän on tultava loogiseen johtopäätökseen: "Minun on taisteltava näitä typeriä asioita vastaan. Minun on oltava
valppaana sen typeryyden suhteen, joka on sisälläni." Shiva Tattwa on viattomuus, se on absoluuttinen viattomuus. Se on hyvin
voimallinen ja äärimmäisen viaton. Salaisuus, miten sen voi saavuttaa, on miellyttää, vain miellyttää. Jos miellyttää Shivaa,
silloin voi olla vaikkapa rakshasa, Hän suo kaikenlaisia siunauksia. Mutta rakshasalle Hän voi antaa vain pitkäikäisyyttä, pitkän
elämän. Mutta pyhimykselle Hän suo sat-chit-anandan tilan. Vaikka Hän antaakin jotain rakshasalle, siitä ei pidä esittää
kysymyksiä. Hän voi antaa pitkän iän - mitä sillä on merkitystä, vaikka hän eläisi tuhat vuotta, mutta ei saavuta sillä mitään; hän
ei tule saamaan oivallusta. Pyhimykselle Hän antaa ikuisen pitkän elämän, joka tulee Hengen kautta. Se on Shiva Tattwan
siunaus. Kun taas Vishnu Tattwassa Vishnu antaa ylösnousemuksen pyhimykselle, ja viisauden valon nähdä ja ymmärtää kaikki
kollektiivisesta tietoisuudesta, ja rakshasalle Hän antaa kuoleman, Hän tappaa. Ihmiset, jotka eivät ole niin syviä, saattavat
ihmetellä, miksi Shiva antaa siunauksia ja pitkää ikää rakshasalle. Nämä ovat näiden kahden eri jumaluuden luonteet.
Esimerkiksi, jos rakshasa haluaa elää pitkään, hän menee Shivan luo, miellyttää Häntä ylistämällä Häntä, laulamalla Hänelle,
pyytäen Häneltä siunauksia, tekemällä katumusharjoituksia, puhumalla Shivan viattomuudesta, hän saa pitkän elämän. Joskus
on parempi pitää rakshasat maan päällä kuin alitajunnassa. Siellä ne voivat olla kauheita. Ne voivat koota lisää bhuutteja
kiusaamaan ihmisiä. On siis parempi pitää heidät Vishnun silmien alla. Hän pystyy hoitamaan heidät paremmin täällä, kuin
lähettämällä heidät alitajuntaan. Mutta Shivan tyyli on hyvin erilainen kuin Vishnun. On oltava kaikenlaisia tyylejä, koska tiedätte,
että ihmisissä on niin monia yhdistelmiä. Jos on olemassa yksi tyyli, mitä tehdään toisen tyylisille ihmisille? Vishnun tyyli on
sellainen, että jos yrität käyttäytyä kummallisesti, Hän käyttää erilaisia kikkoja ja laittaa sinut paikallesi. Jos vaikka sahaja-joogi -
Hän, Vishnu, ei ole kiinnostunut kovin paljon muista ihmisistä, mutta sahaja-joogeista on. Jos sahaja-joogi käyttäytyy
kummallisesti; jos hän vaikka haluaa juoda viiniä, hyvä on, Hän sanoo: "Juo viiniä." Hän juo, ja sitten hän tulee siitä sairaaksi,
hänen autonsa suistuu tieltä, tai hänet häväistään jotenkin. Hänelle tapahtuu jotakin, häntä rangaistaan niin pahasti, että hän
sanoo: "Voi Luoja, mitä olen mennyt tekemään?" Se on Vishnu Tattwa. Mutta Shiva on täysin erilainen. Shiva toimii niin, että jos
juot, Hän vain häviää sydämestäsi. Saat sydänkohtauksen ja kuolet. Hän tappaa myös. Shiva tappaa välittömästi, positiivisella
tavalla, Hän todella tappaa; Vishnu tappaa taannuttamalla. Jos Shiva häviää, miten voi olla olemassa. Se on yksi tapa. Toinen
tapa on sellainen, että ne, joilla on syntyessään ollut Shiva Tattwa, kuten Sainath, Shirdi Sainath, tai muut hänenlaisensa; joskus
jumaluudetkin voivat tehdä niin. He voivat juoda pois kaikki maailman viinit, kaikki maailman myrkyt. Shiva teki niin. Kun Sainath
näki, että monet ihmiset polttivat tupakkaa, hän poltti maailman kaikki tupakat. Hän yritti polttaa kaiken Maharashtrassa, että
kukaan ei saisi sitä. Tällainen on Shivan tapa ottaa kaikki myrkky itseensä ja imeä kaikki myrkky sisälleen. Hän pystyy
käsittelemään mitä vaikeimpia asioita; niinpä yksi käsittelytapa tapahtuu aivojen kautta. Sillä Virata on aivoissamme ja toimii
aivojemme kautta. Ja Hän tekee teille kaikenlaisia temppuja. Se vetoaa meihin, koska voimme nähdä, että Hän on tappanut
jonkun. Ajattelemme, että 'hienoa, Äiti on rangaissut tuota ihmistä'. Mutta Shiva Tattva aiheuttaa ongelmia, joita ei voi
normaalisti nähdä, mutta jotka vaikuttavat aivan yhtäkkiä. Kuten sydänvaivat, tai jos ihmisellä on hyvin heikko Shiva Tattwa,
hänellä saattaa olla maailman kaikki parantumattomat sairaudet. Kukaan ei kuole, mutta joka hetki tämä ihminen kärsii. Tällä
tavalla Shiva ojentaa. Kun Shiva Tattwa herää meissä, asioiden tärkeysjärjestys muuttuu täysin. Näen, että ne, jotka ovat tulleet
Intiaan lännestä, ovat muuttaneet asioidensa tärkeysjärjestystä aika tavalla, mutta silti muutosta ei ole tapahtunut niin paljon
kuin olisi pitänyt. He ovat tietysti tuhat kertaa paremmassa kunnossa, kuin toverinsa, jotka eivät ole oivaltaneita. Mutta
kiintymystä tavaroihin ja rahaan on vielä aika paljon. Kiintymättömyys on saatava toimimaan. Katsokaas, asiat eivät ole vielä
kohdallaan, eivätkä ihmiset ole valppaita. Antaakseni hyvin karkean esimerkin tästä, kerron, että eräälle herralle kerrottiin, että
hänen täytyi maksaa noin 11 rupiaa pujamaksua. Hän sanoi: "Periaatteesta meidän ei pidä maksaa." Periaatteessakin maksatte
vain ruoasta ja majoituksesta, ette pujasta. Toisaalta he eivät näe sitä, että Äiti käyttää paljon ylimääräistä rahaa ylimääräiseen,
jota me emme maksa. Se ei kaikki näy. Joku päivä sitten sanoin, että ihmiset pyytävät nyt Minua maksamaan tästä, ja sitten
huomenna he pyytävät maksamaan asunnon vuokran. Näin kävi. Tilanne oli joskus sellainen Lontoossa, kun aloitin ashramin,
että ihmiset pyysivät ashramiin ruokailutarvikkeita. Maksoin vuokran, maksoin kaikki. Lopulta he sanoivat, että meiltä puuttuu
silityslauta, lähettäisittekö. Niistä ajoista asiat ovat tietysti muuttuneet paljon. Mutta jos heidän täytyy maksaa 5 rupiaa taksista,
he ajattelevat: "Pitääkö meidän maksaa taksista - Äidinhän se piti maksaa." Mutta jos maksan 7000-8000 rupiaa matkastanne



Haridwaraan, se käy. Se on hyvä. Sitä kukaan ei halua selvittää, miten Äiti maksaa puolestamme. Se on yllättävää, ja Minua
häiritsee todella paljon se, miten te suhtaudutte asiaan. Miellyttämisen pitää tapahtua täydestä sydämestä. Jos teidän pitää
vaikka ostaa lahjoja ystävillenne, rahan käyttäminen sitä varten ei haittaa yhtään. Mutta pujaa varten, te vastustatte.
Pyykinpesusta te maksatte aina; olen nähnyt pesulalaskun, ja ihmettelin, kuinka paljon siihen on käytetty rahaa. Mutta 21 rupiaa,
siihen on periaate, kuvitelkaa. Katsokaa sitä. Jos katsotte asiaa, kauhistelette itseänne. Kaikesta huolimatta tämä osoittaa, että
olette saaneet oivalluksen. Katsokaa anteliaisuutta. Se on hyvin - se on hyvin karkealla tasolla. Se on karkealla tasolla. Kaikesta
kiintymyksestä karkealla tasolla olevaan elämään on päästävä eroon. Tavallinen kyläläinen ymmärtää paremmin, koska hän on
viaton. Hän on viaton. Mutta te ette ole viattomia. Siksi näette kaiken mielenne kautta. Ajattelette sitä. Kuinka paljon olemme
maksaneet, paljonko tämä maksaa, paljonko tämä… Mutta jos viattomalla kyläläisellä on vain neljä ananasta, hän haluaa
osallistua jotenkin. "Äiti, meillä ei ole muuta." Siitä on vertauskuvakin Raamatussa. Tästä on kysymys. On nähtävä, että
kiintymättömyytemme alkaa aivan perusasioista rahaa kohtaan. Teillä ei tarvitse olla ystäviä. Miksi pitää antaa, jos ei ole
ystäviä? Mitä varten ystävät ovat olemassa? Ketä muuta ystävää tarvitsette Shiva Tattwan lisäksi? Ajatelkaa sitä, mitä elämänne
on ilman Jumalaa? Kiintymättömyyden täytyy alkaa toimia. Arvojärjestyksen täytyy muuttua, ja teidän pitää tietää, että Jumala
on Ystävänne, Isänne, Äitinne, ja Häntä teidän pitää palvoa, ei ole ketään muuta. 'Tana, mana, dhana' (keho, mieli, materia), kaikki
on Jumalaa varten. Minä en tietenkään halua teiltä mitään, senhän tiedätte. Asenteenne pitäisi olla tällainen. Aluksi ihmiselle
tulee tällainen asenne. Sahaja Yogassa teillä on tietysti suuri etu, että ne, jotka ovat kehittäneet itselleen tällaisen asenteen, ovat
saaneet niin suurta apua materiaalisella tasolla, että siitä on todisteita heti nähtävissä. Todisteet ovat olemassa, ja ne, jotka
eivät omaksu tällaista asennetta, saavat kärsiä. Siitäkin on todisteita. Minun täytyy kertoa teille esimerkki eräästä - kultasepästä.
Annoin hänelle tehtäväksi valmistaa jotain pujaa varten. Hänelle annettiin paljon kultaa. Mutta typeryksissään hän yritti tehdä
rahaa sillä. Niinpä hän sai syövän ja kuoli. Minä en tehnyt mitään. Mutta tiesin, että hän oli tehnyt rahaa, tiesin kaiken. Tiedän
paljon asioita, en puhunut hänelle mitään, en mitään, en koskaan edes maininnut asiasta. Hän sai syövän ja kuoli, häntä ei enää
ole. Koska Shiva Tattwa katosi. Esine oli tarkoitettu pujaan, rahat tulivat pyhimyksiltä, hänen piti valmistaa esine, eikä hänen olisi
pitänyt tehdä tällaista. Tässä on todiste. Ihmiset, jotka tunsivat hänet, pelästyivät kuoliaaksi, "Voi Luoja, me emme ainakaan tee
enää mitään tällaista." Ne, jotka ovat luovuttaneet myös raha-asiansa - en tarkoita, että Minä ottaisin tai edes haluaisin teiltä
mitään. Mutta tarkoitan, että asenne on erilainen, He ovat nousseet ylös, he ovat saaneet rahaa, he ovat rikkaita, he tulevat hyvin
toimeen, he ovat kunnossa. He saavat niin paljon siunauksia - kaikkea. Tämä on ensimmäinen Nabhi-chakran kiintymättömyys.
Meidän pitää aloittaa laittamalla Shiva kaikkein ylimmäksi. Jokaista kiintymystä vastaan voidaan taistella Shiva Tattwan avulla,
koska Shiva Tattwa loistaa kuin timantti. Timantin jokainen viiste voidaan puhdistaa yksinkertaisesti Kundaliinin heräämisellä ja
omalla valppaudellamme, ja sen jälkeen näette, että meillä on edelleen muita kiintymyksiä. Kuten ystävyys, sympatiat,
ystävyyssuhteet. Sympatiat kohdistuvat aina henkilöön, joka on pulassa, tai jotain vastaavaa. Ette tunne sympatiaa, jos joku
piinannut monia ihmisiä. Toisaalta voitte myös vihata jotakin ihmistä paljon, voitte rakastaa liikaa, jotakin tällaista. Teille tulee
silloin sellainen kiintymättömyys, että ette vihaa ettekä rakasta. Jätätte kaiken Jumalalle. Se on sellaista kiintymättömyyttä, että
jätätte asian Jumalalle. Jumala, Päätä Sinä. Minä en aio arvioida ketään. Arvioin ihmisiä vain Kundaliinin perusteella ja herätän
heidän Kundaliininsa. Jos se toimii, oikein hyvä, jos ei toimi, ei haittaa. Olemme silloin tehneet itsemme kiintymättömiksi muiden
arvioimisen vastuusta. Arviointinne koskee vain Kundaliinia, jos se toimii, hyvä. Olette kuin ilmapuntari, ei mitään muuta, tai laite,
joka parantaa. Ette ole osallisia. Osallisuus henkilökohtaiseen elämään ja suhteisiin, kuten äiti, sisko, veli ja kaikki muut, täytyy
loppua. Jos esimerkiksi äitinne ei ole kunnossa, teidän täytyy mennä hänen luokseen ja katsoa, että hän tulee kuntoon. Se on
hyvin tärkeää; äidin täytyy olla kunnossa. Jos hän ei ole, silloin sanotte hänelle: "En aio syödä tekemääsi ruokaa", ei muuta.
Tunnette värähtelyjä. Sanokaa hänelle: "Sinun on parasta ottaa oivallus, muuten minulla ei ole mitään tekemistä kanssasi. Tulen
vain katsomaan, juttelen ja menen pois. Näyttäkää kiintymättömyyttänne hänelle. Olkaa vahvoja. Teidän täytyy laittaa äitinne
kuntoon. Se on tärkeää, koska äiti on osa Sahaja Yogaa, se on hyvin tärkeää. Mutta olen huomannut, että monet eivät tiedä miten
vastustaa. Teidän täytyy protestoida: jatkakaa protestoimista yksi toisensa jälkeen, koska se on suurin asia, jonka voitte tehdä
äidillenne. Mitä muuta voitte antaa hänelle? Kaikella muulla maailmassa, mitä annatte, ei ole mitään merkitystä paitsi sillä, että
laitatte äitinne kuntoon parempaa elämää, ikuista elämää, Jumalan elämää varten. Sitten vaimonne, vaimonne on hyvin
vaarallisessa asemassa. Jos vaimonne on negatiivinen, hän laittaa jatkuvasti päähänne asioita, jotka putkahtavat esiin oudolla
hetkellä, ja saatte ihmetellä, kuinka teiltä tuli ulos tällaisia asioita ja päästitte suustanne tällaista. Miksi menitte tekemään
sellaista, miksi teitte niin. Vaimolle täytyy sanoa: "Sinun on käyttäydyttävä kunnolla; sinun täytyy tulla kuntoon, mikään muu ei
auta. Tästä ei voi tehdä kompromissia. Voit olla toisessa huoneessa, minä olen toisessa. Sinun täytyy tulla kuntoon. Minä en aio
sietää tätä." Tämä on vielä paljon vaarallisempaa, koska tiedätte, että jos nainen sairastuu, silloin Muladharassa voi kehittyä
todella vakavia sairauksia. Teidän täytyy olla tiukkoja vaimollenne. Teidän täytyy kertoa hänelle: "En syö sinun tekemääsi ruokaa.



En ole missään tekemisissä kanssasi, en puhu sinulle, nukun toisessa huoneessa. Sinun ei pidä koskea vaatteisiini. Jos et
kuuntele minua, minulla ei ole mitään tekemistä kanssasi, sinun on paras… Minä olen sinun miehesi. Kun seuraan dharmaa,
sinun on seurattava minua, jos et halua kuunnella minua, silloin minulla ei ole mitään tekemistä kanssasi." Vaimo voi tehdä
saman miehelleen. Vähitellen, välinpitämättömyyden osoittaminen tavalla, jota mies ymmärtää, että se ei tuo rakkautta. Tällä
tavalla naiset ovat ojentaneet miehiään jo ammoisista ajoista. Nykyään tietysti, jos naisille antaa jotakin, he tulevat tyytyväisiksi.
Vaikka miehellä olisi rakastajatarkin, niin kauan kuin hän antaa timantteja vaimolleen, hän hyväksyy rakastajattaren. Intiassa
sellaista ei hyväksytä. Mutta olen huomannut, että lännessä kukaan ei piittaa, vaikka miehellä olisi kymmenen rakastajatarta,
kunhan hän vain antaa vaimolle rahaa, kukaan ei piittaa. Se on hyvin kummallista. Suhteet vaimoon, äitiin, aviomieheen, kaikki
läheiset suhteet on saatava kuntoon. Lapsia täytyy suojella. Teidän ei pidä antaa lasten mennä väärille teille. Jos he tekevät
väärin, he eivät tule Sahaja Yogaan, teitä sitoo velvollisuus; teidän pitää sanoa: "En aio antaa teille rahaa, ei onnistu. En halua
nähdä teitä, jos ette tule Sahaja Yogaan." Mitä muuta voisitte antaa lapsillenne, kuin Jumalan? Te pystytte siihen. Kaikki pystyvät
siihen. Mutta on tiedettävä, että Minun ei tarvitse tehdä sitä. Monet sanovat: "Äiti, Sinun aviomiehesi ei ole mikään sahaja-joogi."
Ei se mitään. Tiedän, milloin otan hänet mukaani; tiedän, milloin otan lapseni mukaan; jos he olisivat mukana, kaikki sanoisivat:
"He ovat perustaneet perheyrityksen." Niin kauan kuin he pysyvät ulkona, kaikki on hyvin, erityisesti Intiassa. Jos he vastustavat
Minua, silloin on paras pitää heidät kaikki ulkona, veljeni. Kuvitelkaa, omat veljeni, omat - tarkoitan, että he kaikki tuntevat suurta
kunnioitusta Minua kohtaan, ilman muuta. Veljenikin sanoi: "Luojan kiitos olet täällä luonani nyt, silloin saan hyvät värähtelyt
itselleni. Mitä mieltä olet värähtelyistäni?" Tällaista kaikkea hän puhuu, mutta hän ei ole sahaja-joogi. Olen antanut kaikille heille
oivalluksen, kaikki on valmiina, mutta he eivät ole sahaja-joogeja - he ovat tämän ulkopuolella. Muuten he alkavat hoitaa
raha-asioita. Mistä rahat tulevat. Katsotaanpas, näin paljon meillä on rahaa - kaikenlaisia ongelmia. Jos kaikki sukulaiset
hääräävät ympärillä, ei tiedä mitään. Joku menee sanomaan: "Shri Mataji sanoi niin." "Ahaa, Shri Matajin tytär sanoi niin." -
Sellaiseksi se menee. En halua kaikkea tätä painetta päälleni. Se on kaikkein paras tapa; toivoisin meidän poliitikkojemmekin
ymmärtävän, että eivät koskaan kerää sukulaisiaan ympärilleen. Se on paras tapa hoitaa hallintoa. Jos sukulaisia on ympärillä,
silloin ei tee koskaan oikeita asioita. Ja vaikka tekisikin, sukulaiset pilaavat kaiken. Kaikkien sahaja-joogien pitää tietää, että ei
pidä yrittää auttaa omia sukulaisiaan niin, että he voivat käyttää Sahaja Yogaa hyväkseen. Esimerkiksi että olette sahaja-joogi,
sitten tuotte äitinne ja laitatte hänet istumaan eteeni. Teidän pitää ensin korjata hänen värähtelynsä, saada hänet kuntoon ja
tuoda hänet vasta sitten. Isän kuntoon saaminen, äidin kuntoon saaminen, se ei ole Äidin tehtävä, vaan teidän oma tehtävänne.
Sitten, kun he ovat kunnossa, aivan kuin toisitte Minulle kukkia, tuokaa sukulaisenne kuin hieno lahja perheeltänne. Se on paljon
parempi kuin se, että Minun pitää puhdistaa. Jos joku on sahaja-joogi, kaikki hänen kolme sukupolveaan ylhäältä ja alhaalta, siltä
puolelta ja tältä puolelta pitäisi laittaa kuntoon, kunnes on valmista. Niin kuin Malhotra pani Minut tekemään. Jokaisen täytyy
päästä eroon tällaisista perhesiteistä ja tunteiden epätasapinosta ja ongelmista, joita meissä on, ymmärtämällä, että ainoa asia,
mitä nämä ihmiset tarvitsevat, on Sahaja Yoga. Ja joidenkin ihmisten ei pidä olla Sahaja Yogassa, kuten kerroin - oma
aviomieheni, tyttäreni ja sukulaiseni, pidän heidät ulkopuolella. Jos teillä on yhtään tällaisia ihmisiä, teidän ei pidä tuoda heitä
lähellekään Sahaja Yogaa. Teidän pitää selvittää asia hienovaraisesti. Siitä huolimatta kaikki sukulaiseni ovat hyvin dharmisia,
erittäin dharmisia ja hyviä ihmisiä. He ovat hyvin itseään kunnioittavia, heissä on kaikki hyvät ominaisuudet - kaikki. Kaikki on
valmiina, mutta he eivät ole Sahaja Yogassa. Kukaan teistä ei voi sanoa, hän sanoi niin, hän sanoi näin. Sen täytyy olla: Äiti
sanoo. On päästävä kiintymättömyyteen, se kestää aikaa. Erityisesti intialaiset ovat koko ajan huolissaan lapsistaan, äidistä,
isästä, ja se jatkuu jatkumistaan, koko ajan. Vuosikausia, minun poikani, minun tyttäreni; minun poikani, minun isäni, koko ajan.
Nyt Jumalan armosta monet ovat päässeet eroon vastuistaan jotenkin, Sahaja Yogan avulla, tai jotenkin muuten, joten nyt he
ovat vakiintuneet itsensä kanssa, koska olette itse vastuussa itsestänne. Tällainen kiintymättömyys pitää tuoda niille, jotka
tulevat Sahaja Yogaan, että olemme täällä saamassa Sahaja Yogan siunauksia. Meille tulee siunauksia - tällaisella ylpeydellä.
Teidän pitää kuulua perheeseen. Jos haluatte Sahaja Yogan, te saatte sen. Mutta heitä ei pidä pakottaa Sahaja Yogaan, mutta
voitte pakottaa Sahaja Yogan menemään heihin, olemme tulleet siihen vaiheeseen, että teidän on puhuttava ihmisille Sahaja
Yogasta. Alussa Minulla oli tapana sanoa: "Älkää puhuko heille siitä." Kelvottomille ihmisille, jos heitä ei haluta Sahaja Yogaan,
pitää sanoa: "Et ole sopiva Sahaja Yogaan, on parempi kun et pyydä." Silloin he tulevat. Joillekin ihmisille pitää olla täysin
välinpitämätön, "Olet saamaton, et ole sopiva, olet liian materialistinen." Silloin se ihminen sanoo: "Minäpä näytän, että pystyn."
Kaikki kiintymättömyys tapahtuu, ja kiintymättömyydet ovat Nabhi-chakrassa, ne nousevat tunnepuolellenne Sydän-chakraan. Ja
teidän täytyy myös tulla kiintymättömiksi myös sellaisesta kollektiivisuudesta, jota luulemme kollektiivisuudeksi. Kutsun sitä
bhuuttien veljeskunnaksi, en kollektiivisuudeksi. Aina kaikki hyödyttömät sahaja-joogit muodostavat ryhmän, ja alkavat
vastustaa voimakkaasti kaikkea järkevää. Heillä on ehdotuksia kaikkeen. Ei tarvita minkäänlaisia ehdotuksia. Ei ole vaihtoehtoja,
koska Shiva on absoluutti. Se, mitä on sanottu, on sanottu, sitten vain teette ja katsotte - se on parasta. Vaihtoehdot ovat



toiseksi parhaita tai kolmanneksi parhaita tai ehkä hyödyttömiä. Mutta Shiva Tattwalle ei ole vaihtoehtoa. Annan esimerkin,
kerroin Delhin joogeille, että heidän pitää järjestää seitsemän päivän ohjelma kaupungin ulkopuolella muiden joogien kanssa. Se
oli järkevää, koska tiesin, että oli tulossa sade. Pitäähän sataa myös. Sade voidaan pysäyttää, mutta sade olikin tarkoitettu
kaikille kyläläisille. Emme voi pysäyttää sadetta vain sahaja-joogien takia. Tietysti sahaja-joogit ovat tärkeitä, joten sanoin:
"Annetaan heidän olla yhdessä muiden sahaja-joogien kanssa." He alkoivatkin miettiä vaihtoehtoa, ja ajattelivat, että heille tulee
niin epämukavaa. Tietysti se oli hyvin ajateltu, mutta toisella tasolla, että heillä olisi muka epämukavaa sahaja-joogien kanssa.
Mutta on oltava ymmärrys siitä, että jos Äiti on sanonut niin, se täytyy tehdä niin - mitä tahansa tapahtuu. Vaikka Hän sanoisi:
"Teidän pitää tappaa joku", teidän pitää tappaa. Otetaan tällainen äärimmäisyys. Pitäkää kiinni äärimmäisyyteen saakka. Vaikka
Hän sanoisi: "Sinun täytyy kuolla", sinun pitää kuolla. Jos Hän sanoo: "Valehtele." Siitä vaan, "Minä valehtelen." Kuten Radhaji
sanoi: "Mitä ovat siunaukseni, mitä ovat rangaistukseni. Olen Hänen puolisonsa. Teen kaiken, mitä Hän Minulta pyytää." Sitä on
Shiva Tattwa. Kun se on heränneenä, niin se ainakin tunnistaa Shivan Minussa. Se näkee, että tämä on Shiva Tattwa. Se
ymmärtää, koska Shiva Tattwassa ette tee mitään syntiä, olette synnittömiä. Kun olette Henki, olette synnitön; teissä ei ole
mitään syntiä. Jos esimerkiksi, ihmisen ymmärryksen mukaan, Shiva lähtee, ihminen kuolee, se on syntiä. Miksi lähteä pois
ihmisestä? Se on syntiä, eikö niin? Yleisesti ajateltuna, yleisen ymmärryksen mukaan se on syntiä, että Shiva lähtee ihmisestä ja
panee hänet kuolemaan. Jos esimerkiksi nainen kuolee, hänen lapsensa jäävät yksin, silloin Shivaa voisi syyttää: "Katso nyt, kun
lähdit pois, niin nämä lapset jäivät ilman äitiä tai ilman isää", tai jotain muuta vastaavaa. Mutta Shiva on synnitön; kaikki Hänen
tekonsa ovat synnittömiä. Joten kaikki, mitä teette on synnitöntä, synnin idea häviää, koska vain egonne tekee syntiä. Ego tekee
syntiä. Mutta jos teillä ei ole egoa, ei ole syntiäkään, koska te ette tee mitään. Olette 'akarman' tilassa, ilman karmaa. Jos vaikka
aurinko paistaa kuumasti, ja joku haluaa seistä auringossa, hän polttaa nahkansa. Se ei ole auringon vika, aurinko paistaa, se on
auringon tehtävä. Mikä tahansa on Shivan tehtävä, Hän tekee sen. Hän ei ole synnillinen. Meidän mielemme saa meidät
ajattelemaan, tämä on syntiä, tuo ei ole. Mutta kun meillä on ego, me teemme syntiä. Jos tiikerille sanoo: "Teet syntiä, kun syöt
lehmän." Se vastaa: "En tiedä mitä synti on, en tiedä mitään synnistä." Tarina kertoo lähetyssaarnaajista, jotka olivat lähdössä
pois eräästä kylästä. Silloin kyläläiset, köyhät, viattomat kyläläiset, tulivat kiittämään heitä. He sanoivat: "Jumalan kiitos te tulitte
kertomaan meille, että on olemassa synti. Ennen emme tienneet mitä synti on." Viattomat ihmiset eivät tiedä, mitä synti on. Sillä
Henki on viaton, siinä ei ole syntiä. Se tottelee toista viattomuuden lähdettä. Sellaiselle ihmiselle ei syntiä ole olemassa, joka on
Henki. Shivalle ei ole olemassa syntiä halusipa Hän antaa siunauksensa rakshasalle tai pyhimykselle. Hänelle syntiä ei ole
olemassa, koska Hän on 'bholenath'. Hän on synnin yläpuolella. Mitä tahansa Hän tekee, Hän on synnin yläpuolella, koska ego ei
voi hallita Häntä. Egoa ei ole. Me teemme syntiä, koska meillä on ego. Kun ego on loppunut, emme enää ole siellä, joten kuka
tekee syntiä? Kun emme ole siellä, kuka tekee syntiä? Shiva ei voi tehdä syntiä, ja me olemme Shiva, joten emme voi tehdä
syntiä. Kaikki ajatukset erilaisista vaihtoehdoista mielen tasolla ovat myös väärin. Mitä tahansa sanon, siihen tulee välittömästi
kymmenen ehdotusta. Kokeilen kaikkia tällaisia temppuja teidän kanssanne. Sillä tehän olette tottuneita kokouksiin. Niinpä
kysyin: "Subramanian, mitä haluaisit sanoa tähän?" Koska Herra Subramanian on paikalla. Häneltä täytyy kysyä. Sitten kysyn
Venugopalanilta, sitten Maureenilta ja kaikilta ihmisiltä. No, mitä haluatte sanoa? Sitten he antavat ehdotuksensa. Mutta
katsokaas, kaikkien pyhien Jumaluuksien kokouksessa ei tehdä ehdotuksia, ei mitään ehdotuksia, ei vaihtoehtoja. Äitinne
ajatuksille ei esitetä vaihtoehtoja, ei mitään. Absoluuttisesti. Se on absoluuttista. Kukaan ei tee ehdotuksia Minulle; Ei koskaan.
Ei tule kysymykseenkään. He eivät kuuntele teitä, he eivät kuuntele ketään muuta. Ei tule kysymykseenkään. Mikä harmonia;
täydellinen kuuliaisuus. Eivätkä he vain pitäydy omissa ominaisuuksissaan. Jos heille kertoo, että heidän pitää tehdä jotain, he
tekevät sen. Siinä on se ero. Joskus ihmiset yrittävät. Joskus se tulee esille. Jos sanon, menkää tuota tietä, niin löydätte paikan,
mutta ette löydäkään. Sitten te sanotte: "Äiti, Tehän kehotitte meitä menemään sitä tietä, ja siksi me menimme, mutta emme
löytäneet sitä kirkkoa." En sanonut, että löydätte sieltä kirkon, vaan yritän katsoa mitä ajattelette. Kerron nyt tässä omista
juonistani, joten olkaa varovaisia. Kerron teille kaikille, että menkää sinne, mutta ette löytäneet kirkkoa sieltä, olen pahoillani.
Minun ei olisi pitänyt sanoa. Tai teidän ei olisi pitänyt mennä sitä kautta. Mutta se ei ole totta. Minun on kerrottava, se ei ole
totta. Yritän nähdä, mitä te sanotte tästä kaikesta. Jos olette nokkela, sanotte: "Menin sinne, en löytänyt paikkaa, mutta löysin
jotain muuta, Äiti, siksi Te lähetitte minut sinne. Nyt tiedän miksi lähetitte minut sinne." Siinäpä se. Silloin tiedän, että hän on
sahaja-joogi. Mutta jos sanotte: "Voi, minä menin sinne, koska ajattelin, että löytäisin sieltä sen paikan, mutta se ei ollutkaan
siellä, ja 'Te' lähetitte minut sinne, 'Te' lähetitte." Selvä. Jos sanotte 'Te sanoitte niin, ja näin kävi', ja sanoinhan Minä niin tietysti.
Mutta sanoin sen vain, koska halusin kujeilla. Yksi Äitinne luonteista on Mahamaya; joten olkaa varovaisia. Miten reagoitte;
Minulle on tärkeää tietää, kuinka pitkälle olette päässeet. Tämä on yksi tapa arvioida teitä. Mutta kyläläinen suhtautuu asiaan eri
tavalla. Jos sanon hänelle: Jos haluatte, että menen siihen kylään; ottakaa vaunut, tai ottakaa mieluummin härkävaunut. Otetaan
ne." Mutta siellä onkin oja, ja satutan Itseni. Niinpä hän sanoo: "Äiti, olen pahoillani, että satutitte Itsenne." Olisin voinut välttää



sen. Hän ottaakin vastuun itselleen. Hän ottaa kaiken vastuun kantaakseen. Koska kysyitte Minulta, Minun oli mentävä sitä tietä,
mutta olisin voinut välttää asian, jos olisin ollut varovainen. Tässä on se ero, että ei siirrä vastuuta muille. Yleensä ihmiset
siirtävät vastuun jollekin muulle. Parasta olisi laittaa kaikki Äidin harteille. Mutta silloin menettäisitte kaikki siunauksenne. Joten:
vastuu on minun, minun on täytynyt tehdä jokin erehdys. Olen varmasti tehnyt jonkin virheen jossakin, tai sitten Äiti haluaa minun
oppivan tästä jotakin. Joka kerta, kun teette jotakin, tai kun kerron teille jotakin, se on teille oppimista varten. Minun ei tarvitse
oppia mitään. Jos ajattelette niin, että Minun pitää oppia jotakin, niin nyt sen tiedätte. Teidän täytyy oppia jotakin. Ja jos
ymmärrätte tämän, silloin eräänlainen kiintymättömyys ja antautuminen kasvaa sisällänne. Saatte vain ihmetellä, kuinka paljon
helpotusta saatte joutavista päänvaivoista, joita teillä on ja taakoista, joita kannatte. Jos ymmärrätte, että koko vitsi, koko työ,
koko näytelmä on Äidin luomaa, ja Minä vain esitän sitä. Niin yksinkertaista se on. Se teidän täytyy ymmärtää. Ja nautinnollisuus
piilee siinä. Ei arvioinnissa tai vaihtoehtojen etsimisessä. Kokeilkaa sitä. Ne, jotka ovat kokeilleet, ovat nauttineet siitä suuresti.
On niin monia asioita. Joka hetki. Annan siitä esimerkin. Annan esimerkin Gregoiresta, kun edellisen kerran kävin hänen
kotonaan. Hän piinasi Minut kuoliaaksi vaimonsa takia. Milloin hän synnyttää, miten hän synnyttää, kuka tulee hänen luokseen?
Aamusta iltaan hän jauhoi samaa asiaa. Hyvä on, sanoin: "Hoidetaan asia. Tämä nainen voi tulla asumaan luoksenne." Ja sitten:
"Miten minä nyt voin mennä Intiaan?" Tarkoitan, että 'minä' oli hyvin tärkeä. Silloin hän ei vielä ymmärtänyt sitä, hän luuli, että oli
tärkeää toimia niin. Lopulta juuri ennen lähtöäni sanoin hänelle: "Gregoire, tällä kertaa vaivasit Minua aivan liikaa. Mutta ei se
mitään." Silloin hän sanoi: "Olen pahoillani." Sitten hän soitti minulle eräänä päivänä ja kertoi: "Äiti, vaimoni on saamassa
keskenmenon. Hän on mennyt sairaalaan, eikä ole mitään mahdollisuutta." Sanoin: "Älä huolehdi. Mene takaisin sairaalaan, hän
on ihan kunnossa." Hän meni sairaalaan, ja hänelle kerrottiin: "On tapahtunut ihme. Hän on täysin kunnossa, ei ole mitään
ongelmaa. Hän on kunnossa." Se selvisi hänelle silloin, kuten hän kertoi Minulle. Äiti pitää huolen minusta, miksi kantaisin
huolta? Miksi kantaisin huolta? Tämä on ensimmäinen asia. Sitten, lapsi syntyi ennen laskettua aikaa. Ja hän tuli luokseni. Sain
hänet myös vakuuttuneeksi, mitä sanon, mitä teen, tiedätte sen. Että pidän teistä huolta. Mutta jos otatte vastuun itsellenne ja
alatte ajatella sitä, silloin en voi auttaa. Tietäkää vain, että jätätte kaiken Jumalalle. Kaikki tapahtuu omaksi hyväksenne, omaksi
'hithaksenne'. Kaikki tapahtuu oman 'hithanne' hyväksi. Olipa tilanne mikä tahansa, joskus Minun on huudettava teille, joskus
Minun on ojennettava teitä, joskus Minun on sanottava: "Älä tule tänne." Saan joistakin henkilöistä, jotka koskevat Minua,
kauheita tuntemuksia, silloin sanon: "Älä tule tänne. Älä seiso Minun edessäni, mene ulos täältä." Se auttaa heitä. Mutta jos
seisotte siinä, bhuutit eivät koskaan lähde, koska ne haluavat kiusata Minua. Tämän kohdan jos ymmärrätte, teistä tulee täysin
kiintymättömiä, ja tiedätte, että omaksi hyväksemme, omaksi kehittymiseksemme meidän on pidettävä Äiti tyytyväisenä, ja ne
asiat, jotka Häntä eivät miellytä, meidän on lopetettava. Tämän ymmärtämiseksi te tarvitsette - ei riittävää ikää, ei asemaa, ei
pätevyyttä, ei mitään sellaista - te tarvitsette viisasta mieltä. Luonteen syvyyttä. Olen nähnyt, että hyvin nuoret ihmiset ovat
järkeviä, kun taas heidän vanhempansa ovat typeriä, täysin typeriä. Tarvitsette siihen vain viisaan, syvän luonteen, ja sitä teidän
täytyy yrittää kehittää. Se voidaan saavuttaa vain pitäytymällä Shiva Tattwassa, mikä on vakaa, mikä on Shiva, Achara, mikä on
liikkumaton, absoluuttinen. Se ei ole suhteellinen, ei millään tavalla, se ei liity mihinkään, se on absoluutti. Se antaa teille
syvyyden. Syvyyden, jota vaaditaan kun halutaan rauhoittua ja mennä syvälle. Shiva on gurunne. Guru antaa teille painavuutta
mennä suoraan alas, syvälle sisään. Tämä on hyvin tärkeää. Toivon, että tämän päivän pujan avulla saamme teidät asettumaan
Shivan suurenmoiseen periaatteeseen. Antakaa huomionne, huomionne jokaisen osasen täyttyä, säkenöidä ja riemuita Shiva
Tattwan siunauksesta. Siunaan teitä kaikkia! Jumala siunatkoon teitä!
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On hienoa olla tänä suotuisana päivänä täällä teidän kanssanne, australialaisten, jotka ovat osoittaneet olevansa hyviä
sahaja-joogeja, ja jotka ovat edistyneet hyvin nopeasti henkisyydessään. Olen todella iloinen, että saan olla täällä lasteni kanssa.
Kuten tiedätte, Minulla on paljon lapsia kaikkialla maailmassa niiden lisäksi, jotka fyysisesti synnytin. Meidän täytyy tänään
ajatella kaikkia niitä, jotka ovat kaukana meistä, tuhansien kilometrien päässä, ja jotka rukoilevat Kaikkivaltiaalta Jumalalta
henkistä ylösnousemustaan. Ei tarvitse muuta kuin rukoilla henkistä ylösnousemusta. Sillä noustessanne saatte kaiken muunkin
- kun ette nouse, ette saa sitä, mitä tarvitsette. Siksi teillä on ongelmia. Tänäänkin Minun oli ratkaistava ongelmia ennen kuin
pääsin tulemaan pujaan. Mutta jos päätätte, että meidän on noustava henkisesti sisällämme, silloin kaikki, mikä teidän pitää
saada, kaikki ne siunaukset, joita Jumala haluaa antaa ylen määrin tehdäkseen teistä suurenmoisen Valtakuntansa asukkaita,
jossa teitä ei enää arvioida, teitä ei enää ojenneta, teitä ei enää testata, jossa olette Jumalan ikuisessa rakkaudessa ja Hänen
loistossaan. Kymmenen vuotta sitten en olisi voinut uskoa, että kymmenessä vuodessa voisin saavuttaa tällaisen tuloksen.
Meidän ei pidä arvioida Sahaja Yogan edistymistä suhteessa muihin 'teko-guruihin'. Jo yhden pyhimyksen luominen vaatii tuhat
elinaikaa, ja niin monesta teistä on tullut profeetta, sillä on suuri merkitys. Unohtakaamme kaikki kolhut, joita olemme saaneet
sisällemme. Meidän on tiedettävä, että olemme profeettoja. Tämä olettamus meidän on omaksuttava - että olemme profeettoja.
Jos voisitte vain omaksua sen, mitä olette, mitä teistä on tullut, te säteilisitte Jumalan loistoa! Kukalla, joka kukkii, on tuoksunsa,
joka leviää automaattisesti, mutta vain ihmisellä on vapaus olla omaksumatta, dramatisoida tai omaksua se, mitä he ovat.
Vaikka heistä on tullut profeettoja, he pitävät edelleen kuvitelmissaan kiinni siitä, mitä he eivät ole, ja ovat peloissaan tai ovat
egoistisia. Se on valhetta. Se ei ole todellinen luonteenne. Se on kuin näyttelemistä, näyttelijäksi tulemista. Jos joku näyttelee
Shivajia, hänestä tulee aivan kuin Shivaji. Koko esiintymistyyli, kaikki muuttuu - hänestä tulee Shivaji. Mutta jos sama henkilö
näyttelee Hitleriä, hän muuttuu Hitleriksi. Molemmat ovat keinotekoisia. Mutta keinotekoisesti he muuttuvat. Kun olette todella
profeettoja, teistä tuntuu vaikealta olla oikeita henkilöitä, joita olette, mutta kaikki keinotekoinen, mikä on jäänyt taakse, mitä ei
enää ole, on kaikki loppunut. Synnin tekijä on kuollut, egoistia ei enää ole, pelokas on hävinnyt lopullisesti, olette profeetta.
Nouskaa tämän persoonan loistokkuuteen. Ihmiset, jotka eivät ole profeettoja, jotka eivät ole hurskaita, jotka tekevät Jumalan
vastaisia tekoja, voivat olettaa olevansa profeettoja. Mutta ne, jotka todella ovat profeettoja, eivät halua omaksua tilannetta -
että he 'ovat'. Heti, kun omaksutte, te tulette sellaisiksi. Meidän on tänään päästävä irti sellaisesta pelistä, jota mielemme on
tähän asti pitänyt. On päästävä eroon kaikesta valheellisuudesta. Tietysti, kuten sanoin, en olisi voinut kuvitella, että saisin 10
vuodessa tällaisia tuloksia, kun ympärillämme pyörii niin paljon paholaisia houkutuksineen. Tämä on myös teidän ansiotanne,
että kaikista esteistänne ja ongelmistanne huolimatta olette nousseet ylöspäin, olette nousseet korkealle, ja teistä on tullut
kauniita profeettoja. Olette niin muuttuneita, että kun muututte vielä hieman - kun vain omaksutte sen mitä olette - tunnette
olonne todella ihanaksi. Juttelin tyttären tyttäreni kanssa, vanhemman heistä, ja hän on vain pieni tyttö, vain 11 ikäinen, mutta
hän kertoi äidilleen: "En voi puhua 'Nanille' (isoäiti), koska Hän on Jumalatar. Kuinka voisin! Minua ujostuttaa." Sen ikäisenä!
Minulle kerrottiin, että hän on paras koulun kaikissa aineissa, hän on koulunsa lehden päätoimittaja. Hän on erinomainen. Ja hän
on niin nöyrä, että kertoi äidilleen, että häntä ujostuttaa puhua Nanille: "Hän on Jumalatar, kuinka voisin puhua Hänelle." Rustom
kertoi Minulle, että hän säteilee värähtelyjä. Tällä tavalla teidän pitää kasvaa. Aivan ensimmäiseksi teidän tiedettävä, että olette
profeettoja, ja teidän on tiedettävä, että Minä olen Pyhä Henki. Olen Adi Shakti. Olen tullut tänne maan päälle ensimmäistä kertaa
tässä muodossa suorittamaan tätä valtavaa tehtävää. Mitä enemmän ymmärrätte tämän, sen parempi. Tulette muuttumaan
valtavasti. Tiesin, että Minun on kerran sanottava tämä avoimesti, ja nyt se on tehty. Mutta nyt teidän täytyy todistaa, että Minä
olen Se. Kristuksella oli opetuslapsia, jotka eivät olleet edes oivaltaneita, ja he ovat levittäneet kristinuskoa kaikesta huolimatta.
Siinä tilanteessa Kristus oli ristiinnaulittu, ja he olivat jääneet täysin yksin, vain kaksitoista jäi kamppailemaan, mutta he
rakensivat sen. He olivat hyvin nöyriä ihmisiä, he olivat nöyriä luonteeltaan, ja he tiesivät eron itsensä, Kristuksen ja Äidin välillä.
He tiesivät myös eron itsensä ja muiden välillä, ja omaksuivat elämäntavan, joka oli puhdas ja Kristuksen nimen valaisema. He
eivät olleet oivaltaneita. He puhdistivat itseään ja pitivät elämänsä kauniina. Sahaja-joogeilla ei ole varaa pitää näitä kuutta
vihollista. Ensiksikin kiukkuisuus, mikä ei sovi joogille. Myötätunto. Korvatkaa kiukku myötätunnolla. Tänään on 60.
syntymäpäivä, ja meidän tarvitsee taistella vain kuutta vihollista vastaan sisällämme. Toinen, jonka suurin osa teistä on jo
hoitanut kuntoon, on, että vedätte huomionne pois perversioista. Suurin osa on jo tehnyt sen. Silmänne ovat nyt paremmat,
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vakaat. Mutta olette edelleen egoistisia. Turhamaisuus. Ihmiset ovat edelleen kateellisia ja kilpailunhaluisia. Teissä on edelleen
piilossa olevaa materialismia. Uusi esille tullut asia on kiintymys omaan perheeseen. Meidän on nyt muutettava nämä, otettava
ne toiseen käyttöön. Samoja asioita voidaan käyttää Jumalan työn tekemiseen. Ne voivat olla sahaja-joogien kuusi kättä.
Ensimmäinen on vihaisuus. Teidän pitää olla vihaisia itsellenne, kun teette väärin. Ei pidä tuntea syyllisyyttä, vaan olkaa vihaisia,
kun teette väärin. Syyllisyys on paras tapa vältellä asiaa. Se on kuin henkilökohtainen arkisto, lukittu varasto. Olen saanut kärsiä
paljon syyllisyydestänne, hyvin paljon. Ne tulevat esiin, yksi toisensa jälkeen. Teidän pitää olla vihaisia itsellenne, kun tunnette
syyllisyyttä: "Miten voin tuntea syyllisyyttä? Miksi tein sellaista? En aio tehdä enää." Kehittäkää siis kiukkua itseänne kohtaan, ei
muita kohtaan. Viha voidaan jättää odottamaan sodan alkamista. Muuten, kun sota alkaa, kaikki Arjunat pudottavat aseensa, ja
sitten sanotaan: "Arjuna oli suuri soturi - kunnes sota alkoi." Emme aio tuhlata energiaamme taistelemalla asioita vastaan, jotka
ovat kuin varjoja. Emme taistele varjoja vastaan. Seksi, perversiot - ne on muutettava ja suunnattava perheeseen, vaimoon, ja
teidän on kunnioitettava nyt siveellisyyttänne, koko elämä muuttuu täysin siveelliseksi, vietätte siveellistä elämää. Ei pidä elää
kuin koira, vaan kuin ihminen. Kaiken sen huomion on tultava siveydeksi, joka on voimanne, teidän suojanne ja yhteytenne
Jumaluuteen. Ei mitään pakotettua siveellisyyttä, vaan tasapainon ja ymmärryksen siveellisyyttä. Voitte viettää perheenne ja
vaimonne kanssa hyvin siveellistä elämää. Sama koskee naisia - ehkä enemmän naisia, sanoisin. Heidän ei pidä kuunnella
sellaisten miesten puheita, jotka ovat heidän miehiään vastaan, tai kertovat pahaa heidän miehistään. Kaikkien sellaisten
miesten on lähdettävä Sahaja Yogasta, jotka yrittävät kertoa vaimoille pahaa heidän miehistään. Tämä on pyhimmistä pyhin
asia, johon ei pidä sekaantua puhumalla aviomiestä vastaan. Kenelläkään ei ole oikeutta siihen. Jos on jotain ongelmia, teidän
pitää kertoa siitä Minulle. Tuollainen on merkki tyhmyydestä. Turhamaisuus pitää muuttaa ylpeydeksi. Teidän pitää olla ylpeitä
siitä, että olette sahaja-joogeja, todella ylpeitä. Pitäkää päänne ylhäällä ylpeinä siitä, että olemme sahaja-joogeja. Ylpeys ei
koskaan ole raskas kantaa; on loistokasta olla ylpeä. Mutta turhamaisuus on. Oikeastaan ylpeys ei ole mitään muuta kuin
ilmaisua itsekunnioituksesta. Anelu, lainaaminen, jäljittely, kaikki tällainen tulee huonosta itsensä ymmärtämisestä.
Turhamaisuuden pitää muuttua ylpeydeksi, ja ylpeyden pitää olla ilmaisu itsekunnioituksesta. Itsekunnioitus on aivan eri asia
kuin ego. Toinen on todellisuutta, toinen täysin keinotekoista. Miesten pitää käyttäytyä kuin miehet, ei niin kuin naiset, ei pidä olla
säyseitä kuin lehmät, jotka heidän naisensa sitovat köyteen aina kun haluavat. Heidän täytyy johtaa yhteiskuntaa. Naiset eivät
taistelleet naisten oikeuksien puolesta Intiassa, vaan miehet. Naiset eivät taistelleet, vaan miehet, koska he ovat myös isiä ja
veljiä, ja he ovat huolissaan naisten hyvinvoinnista. naiset taistelivat vain harvoin; he tiesivät, että jos menevät politiikkaan,
taistelemaan miesten joukkoon, se ei lopu koskaan. Periaatteessa he tiesivät, että heidän on elettävä miesten kanssa, ei
taisteltava heitä vastaan. Mutta miehet itse taistelivat; Amerikassakin Abraham Lincoln taisteli naisten oikeuksien puolesta,
eivät naiset. Teidän ei siis pidä olla egoistisia, vaan ylpeitä. Ylpeitä siitä, että olette sahaja-joogeja, että olette saaneet syntyä
aikana, jolloin teidän on otettava vastuu Jumalan työn jatkamisesta. Siitä, että Jumala on valinnut teidät! Ja että teidän on
noustava sille tasolle. Huomaan, että muutamista on yhtäkkiä tullut yrmeitä erakkoja Sahaja Yogassa. Sitä ei anneta anteeksi,
koska Jumala on antanut heille niin paljon. Jos joku antaisi teille timantin. Olette ylpeä, laitatte sen kaulaanne ja ylpeilette. Mutta
kun teille on annettu Henki, teidän pitäisi olla ylpeä siitä, eikä käyttäytyä kuin erakko. Jotkut ihmiset sanovat: "Minä en tee enää
mitään työtä. En lähde ulos, istun kotona ja meditoin." Sellaisille ei ole paikkaa Sahaja Yogassa. "En voi tehdä tällaista." Ilmaisu
'en voi' pitää poistaa sanastosta sellaisilta ihmisiltä, jotka haluavat olla sahaja-joogeja. Silloin ei voi sanoa: "En voi tehdä sitä."
Itsekunnioitus antaa teille sellaista dynaamisuutta, jota tarvitaan Sahaja Yogassa, hillittyä dynaamisuutta, viisasta
dynaamisuutta. Minun ei enää tarvitse ratkaista ongelmianne. Kilpailu ja kateus pitää kääntää päinvastaiseksi. Pitää olla oman
itsenne välinen kilpailu, mitä olitte ennen ja mitä olette nyt. Kumpi voittaa? Joko menneisyys tai nykyhetki. Nykyhetkenne pitää
kulkea nopeasti, yhä nopeammin ja nopeammin, ja jättää menneisyytenne niin kauas taakse kuin mahdollista. Sahaja-joogien
välillä ei saa olla kilpailua. Kaupankäynnissä olen joskus nähnyt kilpailua huutamisessa, kiljumisessa ja karkeassa
kielenkäytössä - se on kovaa kilpailua. Aletaanpa kilpailla myötätunnossa, lempeydessä, ystävällisyydessä ja kauniissa
käytöksessä. Kuka on sivistyneempi, herrasmiesmäisempi, syvempi; pitäkää itsellänne sellainen esikuva, jonka uskotte olevan
hyvin herrasmiesmäinen, tai hieno nainen, joka on todellinen leidi. Mutta sen sijaan, jos leidi käyttäytyykin kuin mies, ja on
esikuvanne, sekään ei ole hyvä. Tai jos mies käyttäytyy kuin nainen, ei sekään ole hyvä esikuva. Eli toisinpäin. Jos nainen pyrkii
osoittamaan, että naiset ovat erilaisia kuin miehet, ja naisten pitää saada tällaista… Sahaja Yogassa ei erotella miehiä ja naisia,
että naisten pitää saada sitä ja miesten tätä. Koska olette Henki. Mutta ulkokuori, joka teillä on, teidän kehonne, teidän valonne,
teidän lamppunne, ovat erilaisia, ja jotta valo palaisi, naisen on oltava nainen ja miehen mies. Eilen kerroin, että omenan ei pidä
yrittää olla mango, eikä mangon omena. Näyttää hyvältä olla paras omena tai paras mango. Erakot, jotka sanovat, että pitää
eristäytyä, eivät käyttäydy kuin ihmiset, vaan kuten - en tiedä. Mikä eläin tekee tällä tavalla? Kun saatte avustuksianne, ette saa
veltostua, ette saa. Mielestäni ihmisten ei pitäisi ottaa vastaan avustuksia, jos mahdollista. Se ei ole hyvän sahaja-joogin merkki.



Teidän pitää kaikkien olla ahkeria, teidän pitää saada pätevyys, teidän pitää olla hyviä ihmisiä, parhaita kaikessa. Hyviä
opiskelijoita, hyviä kokkeja, hyviä äitejä, hyviä isiä, hyviä virkamiehiä - mistä me saamme tällaisia ihmisiä? Emme voi olla
tiskaajia, emmehän? Kilpailun naisten ja miesten välillä täytyy loppua. Naisilla täytyy olla oma paikkansa ja miehillä omansa.
Naisten täytyy tietää, että miehet ovat heidän käsiään. Jos te olette shakteja, miehet ovat työkaluja, joten älkää tappako heitä
huutamalla ja kiljumalla heille, lannistamalla heidät, tekemällä heidät epävarmoiksi. Meillä ei ole tilaa sellaiselle. Meidän täytyy
rohkaista heitä tekemään Jumalan työtä. Teidän täytyy tukea heitä, pitää huolta heistä, sillä he ovat työkaluja, he ovat käsiä, ja te
olette voima. Tietysti, jos nämä kädet nousevat voimaa vastaan, he saavat kärsiä. Ei saa olla kilpailua lasten ja teidän välillä;
minun lapseni, hänen lapsensa, sellaista kilpailua ei saa olla, ottakaa ajatuksenne pois sellaisesta. Kaikki täytyy jakaa
täydellisesti. Kilpailun pitää loppua jakamiseen. Kuinka paljon me jaamme? Kuinka paljon voimme jakaa? Juopotkaan eivät juo
yksinään. Heidän täytyy saada jakaa asia muiden kanssa. Varkailla täytyy olla kymmenen muuta varasta. Mutta kun on kyse
Jumalan rakkauden nektarista, miten voisimme pitää sen yksin itsellämme? Emme pysty iloitsemaan. Siinä ei ole lainkaan iloa.
Joten olkaamme lempeitä ja ystävällisiä toisillemme. Ihmisten, jotka saavat nauttia nektarista, pitää kilpailla nektarin
jakamisesta muille, jolloin he saavat sitä yhä enemmän. Kuka jakaa eniten? Kuka on anteliain? Materialismiin pitää tuoda
kauneutta. Voitte tehdä jotain käsillänne. Se on paljon kauniimpaa kuin rahan perässä juokseminen tai rahojen laskeminen, siitä
tulee täysin kaheliksi. Ne, jotka laskevat rahojaan aamusta iltaan, ovat täysiä kaheleita. He häviävät rahaa koko ajan, heidän
aivoissaan on jotain vikaa. Laskekaa siunauksianne. Nähkää elämä ja kauneus materiassa. Miten elämä on työstänyt sitä.
Katsokaa puuta, katsokaa millaisen kuvion elämä on luonut siihen. Se ei ole juro, se ei ole kuollut, se ei ole yksitoikkoinen, se
kuplii. Voitte nähdä taiteessa, kaikessa kauniissa Jumalan luomisen voiman heijastuksen ja sen ilon, jota Hän halusi säteillä
iloksenne. Teistä taas on tullut materian orjia. Ei Hän sellaista halunnut. Te olette mestareita. Kaikkein viimeisimpänä on
kiintymys omiin lapsiin, omaan vaimoon, omaan, omaan, omaan. Se, mikä on minun, ei ole 'minä'. Minun kotini, se en ole 'minä'
Kaikesta minun, minun, minun on luovuttava, 'mamatva' täytyy lopettaa. Sen sijaan teidän pitää sanoa 'meidän'. 'Me' on hyvä
sana. Puhun usein 'me'-muodossa. Ihmiset ihmettelevät sitä, ja kerran joku kysyi Minulta: "Äiti, kun sanotte 'me', mitä tarkoitatte,
kuinka saatte meidät tuntemaan niin, että olemme kaikki yhtä, kun sanotte 'me'?" Sanoin: "Miksi ei? Olettehan kaikki osa kehoani.
Emmekö olekin 'me'? Enhän erottele sormeani ja sydäntänikään. Jos olette osa kehoani, silloin Minun on puhuttava 'me', koska
olen tietoinen siitä kollektiivisesta olennosta, joka on täällä. Meidän pitää puhua 'me' eikä 'minä', 'minun'. Ja kun puhutte
itsestänne, puhukaa silloin kolmannessa persoonassa. Voitte sanoa: "Tämä Nirmala lähtee nyt Lontooseen." Aivan, se on totta,
koska kehoni lähtee, mutta sydämeni jää tänne. Jos sanon, "Minä lähden", se ei ole totta - jos olen Adi Shakti, minne lähden? En
mene minnekään, olen kaikkialla. Minne voisin mennä? Ei ole sellaista paikkaa, jossa en jo olisi, ja jos sellainen paikka olisi, se
olisi helvetti, jonne en haluakaan mennä. Niinpä sanon: "Tämä Nirmala lähtee nyt. Lähtee pois Australiasta." Huomenna lähden.
Mitä silloin tapahtuu? Vain tämä keho lähtee - ei muuta. Alkakaa puhua samalla tavalla omasta kehostanne. Minun mieleni, tämä
herra se ja se. On parempi puhutella itseään 'herra', 'rouva' tai 'neiti'. "No niin, neiti, lähdepäs liikkeelle nyt." Puhutelkaa itseänne
näin. Lapset puhuvat sillä tavalla, kolmannessa persoonassa. Yllätytte, tulette huomaamaan jujun tämän kaiken takana.
Tiedätte, miten voitte nauraa itsellenne. "Jaha, vai niin herra, nyt hän käyttäytyy tällä tavalla." Teistä tulee todellisia itsenne
herroja, koska tiedätte, miten tätä lasta pitää käsitellä. Se todella antaa teille kypsyyden tunteen. Jos sanoo: "Tämä on minun
lapseni, minun vaimoni…"; on tietysti pidettävä huolta vaimosta ja lapsista, koska he ovat teidän vastuullanne, mutta tehkää
toisten lasten hyväksi enemmän kuin haluaisitte oman lapsenne hyväksi. Liiallinen samaistuminen omiin lapsiin, ylisuojelevuus,
tulee tuottamaan teille ongelmia. Teidän pitää uskoa, että perheenne kuuluu Isällenne, ja Äitinne pitää siitä huolta. Jos luulette
voivanne huolehtia perheestänne yksin - siitä vaan! Älkää siis olko ylisuojelevia, liikaa huolissanne, liikaa järkyttyneitä
perheestänne. Suhtautukaa asioihin avomielisesti, niin että lapsistannekaan ei tule sellaisia. Opettakaa heitä jakamaan. Jos joku
lapsi kaatuu, pyytäkää toisia lapsia auttamaan. Tehkää näytelmiä, joissa näytätte, miten joku mukana oleva lapsi ei pysty
kävelemään kunnolla, ja miten toiset lapset yrittävät löytää keinoja auttaa häntä pääsemään eteenpäin. Opettakaa heille
näytelmien ja kertomusten avulla, eri tavoin, mitä hyvyys on. Teidän täytyy auttaa myös ilman auttamisen ajatusta. Se on suuri ilo
ja etuoikeus. On suuri kunnia, että voitte tehdä sen. Teidän on muutettava käsityksiänne kokonaan. Monilla on tapana tarjoilla
ruokaa ensin omalle lapselleen - se on todella moukkamaista, osoitus huonosta kasvatuksesta. Täytyy ensin tarjoilla muille ja
vasta sitten omalle perheelle. Jos piilottaa jotain omille lapsilleen, ottaa talteen ruokaa omia lapsiaan varten - se on merkki
henkilöstä, joka on kuin 'kupamanduka', mikä tarkoittaa 'sammakko pienessä kaivossa'. Luopukaa sellaisesta. Miehet voivat
muodostaa oman miesten ryhmän ja naiset naisten ryhmän. Miesten ei pidä antaa liikaa ohjeita naisille. Se ei ole tarpeellista.
Olen huomannut monia todella outoja asioita, enkä voi ymmärtää, miten ne ovat oikein syntyneet. Koska toisaalta tunnette, että
perheenne on teille liikaa, miehenne on liikaa, ja teidän täytyy eristäytyä täysin kaikesta muusta, tai sitten toisaalta, että hylkäätte
miehenne kokonaan - hän on huono mies, avioliitto on epäonnistunut, ja tartutte sitten johonkin muuhun, jolla pitäisi olla jokin



korkeampi päämäärä - tuhoon. Kumpikaan tapa ei ole hyvä. Teidän on puolustettava miestänne, vaimoanne tai lapsianne, kun se
on oikein. Mutta näkyvästi ja julkisesti teidän ei pidä tehdä sitä. Teidän pitää sanoa lapsellenne: "Kyllä minä ymmärrän, mutta en
halua tehdä sitä julkisesti." Ihmisten ei pidä myöskään tietää, että tämä on sinun lapsesi. Hänen täytyy olla muiden joukossa,
asua ja jakaa muiden kanssa, sellainen sahaja-joogin pitää olla. Mitä Itseeni tulee, en ole edes antanut oivallusta lapsilleni, tähän
mennessä. Voitteko uskoa? Saati sitten tietoa Kundaliinista. Te voitte opettaa heitä. Tiedän, että voin antaa heille niin paljon
aikaani kuin haluan. En ole antanut heille aikaani ollenkaan, ei aikaa ollenkaan. Näettekö, kuinka paljon aikaa vietän omien
tyttärieni kanssa? Hyvin vähän. Koko vuonna olin vain kolme päivää heidän kanssaan. Tänä aikana kaikkein tärkeimpiä ovat
suhteet Sahaja Yogaan ja sahaja-joogeihin. Olen nähnyt kuinka jotkut sahaja-joogit kirjoittavat vanhemmilleen, äideilleen ja
veljilleen paljon enemmän kuin toisille sahaja-joogeille. Se on kummallista. He kirjoittavat isilleen, mutta eivät toisille
sahaja-joogeille. Teidän on alettava kirjoittaa toisille sahaja-joogeille. He, jotka ovat asuneet Lontoossa, kuinka moni heistä
kirjoittaa Lontoossa oleville ihmisille? Ovatko he saaneet uusia ystäviä tai muuta? - Ei mitään sellaista. He ovat niin uppoutuneita
omiin ongelmiinsa, että eivät vaivaudu rakentamaan rakkauden siteitä. Aivan kuin he eivät olisi kiinnostuneita Sahaja Yogasta.
He asuivat ashramissa Lontoossa. Kuinka moni teistä kirjoittaa kirjeitä heille, lontoolaisille? Kuinka monta kirjettä kirjoitatte?
Olette tutustuneet heihin yhteisissä meditaatioissa, Kuinka moni teistä kirjoittaa kirjeitä heille ja pitää yhteyttä? Mitä vaaditaan
yhden kirjeen kirjoittamiseen? Ei mitään? Toivon, että kun heti kun palaatte takaisin tänään, te kaikki kirjoittaisitte kirjeitä tästä
syntymäpäivästä - kuinka sitä vietettiin kauniilla tavalla. Ei omalle perheellenne, ei omalle väelle, vaan muille. Heitä on kaikkialla,
tiedätte millaisia he ovat. Kirjoittakaa heille, koska tiedätte, että he ovat johtohenkilöitä. Esimerkiksi voitte kirjoittaa Gregoirelle,
tai voitte kirjoittaa Ruthille Italiaan, voitte kirjoittaa Genevievelle Geneveen. Tunnette heidät - teidän pitää kirjoittaa! Naisten pitää
kirjoittaa naisille ja miesten miehille. Arneau on Lausannessa, miksette kirjoita hänelle? Hän on siellä; tiesittekö, että hänen
vaimonsa pitää mennä Amerikkaan synnyttämään? Meidän täytyy tietää toisistamme hyvin henkilökohtaisiakin asioita. Kuinka
monesta ihmisestä tiedänkään niin paljon pieniä yksityiskohtia. Tällä tavalla teidän täytyy antaa rakkauden peittää itsenne.
Huomenna menette Amerikkaan tai jonnekin muualle, teillä on siellä veljiä ja siskoja jo valmiina. Kirjoittakaa heille, mitä
ajattelette Äidistänne. Kirjoitatte vain Minulle joskus, mutta ette toisillenne. Älkää kirjoittako liian pitkiä kirjeitä - etenkään
Minulle. Kirjoittakaa mukavia, kauniita, runollisia kirjeitä, he tulevat niistä iloisiksi; aivan kuin lähettäisitte kukkia. On hyvä, jos
voitte kehittää ajatusta eteenpäin tästä. Joten nujertakaa nämä kuusi vihollista ja tehkää niistä orjianne ja käyttäkää niitä omiin
tarkoituksiinne. Silloin niistä tulee suurenmoisia. Silloin niistä tulee avustajianne, silloin niistä tulee sotajoukkonne päälliköitä,
niistä tulee kunniamerkkejänne. Kaikki on omissa käsissänne. Teidän täytyy toimia viisaudella. Tällä hetkellä, tässä iässä, jonka
olen saavuttanut - olen aina ollut samanlainen, saman ikäinen, olen aina ollut tällainen aikuinen, tällainen lapsi, aivan kuin nuori
tyttö ja vanha nainen, kaikki yhteen laitettuna. Joka vuosi, joka kerta. Mutta olen varmasti kasvanut ihmisten ymmärtämisessä.
Minulla on ehdottomasti parempi ymmärrys ja kypsyys tiedosta, mikä koskee ihmisiä, koska syntyessäni he olivat Minulle täysin
vieraita - aivan vieraita, kuvitelkaa, että Adi Shakti sanoo näin, mutta se on totta! Siitä huolimatta, että loin teidät, olin täysin
vieras. Mutta nyt olen kasvanut, olen oppinut ymmärtämään teitä hyvin, tiedän, että olette lapsiani, tiedän, kuinka paljon
rakastatte Minua ja kuinka lähellä Minua olette. ("Miksi hän itkee niin kovasti?"... "Hän haluaa vessaan." "Antaa hänen mennä."
"Hän haluaa minut mukaan." "Hänen pitää mennä yksin. Antaa hänen mennä; tässä sen näkee, nämä lapset ovat hyvin
itsepintaisia. Se on bhuutti, eikö olekin? Antaa hänen mennä. Hän ei kuuntele. On parempi, että hän menee. Katsokaa. Hyvä on,
vie hänet. Minkäs teet, hän on hyvin itsepintainen. Ne ovat bhuutteja. Noin iso poika, eikä osaa mennä vessaan. Haluaa vain
häiritä isäänsä, ei mitään muuta.) Lasta täytyy nyt läpsäyttää, jos hänelle antaa kaksi läpsäytystä, hänen bhuuttinsa katoaa.
Kaksi läpsäytystä, ja ensi kerralla hän ei enää käyttäydy noin. Nyt häntä täytyy läpsäistä, ei kovin kovaa, mutta antakaa hänen
tietää, että ette pidä siitä. Joskus bhuutit eivät katoa ilman läpsäisyä. Olen nähnyt tämän etenkin lasten kohdalla. Kaksi
läpsäisyä poskelle ja he ovat kunnossa. Ne ovat bhuutteja, ja niiden on mentävä pois. Kaikki mitä kerroin eilen lapsista, olkaa
tarkkoina. Teidän on tehtävä lapsistanne voimavaroja, ei taakkoja Sahaja Yogalle. Yrittäkää opettaa heitä kunnolla. Kasvattakaa
heitä, he ansaitsevat hyvän kohtelun. Alussa teidän on oltava hyvin tiukkoja ja rangaistava heitä, jos he tekevät väärin, silloin he
tietävät mikä on oikein ja mikä väärin. Kun he sitten kasvavat, saatte ihmetellä, millaisia voimavaroja he ovat. Jotkut heistä ovat
todella hyviä lapsia, mutta jos pahat lapset pääsevät vaikuttamaan liian paljon, he saattavat pilata hyvätkin lapset. On parempi
rohkaista lapsia, jotka ovat hyviä, jotka käyttäytyvät kauniisti. Ajattelen nuoruuttani, lapsuuttani ja unelmaa, joka on nyt
toteutunut. Kaikki, mitä olen unelmoinut, en osannut kuvitellakaan, että se toteutuisi. Kaikki on nyt valmista, ja mitä Minuun tulee,
ette enää tarvitse Minua kovin paljon. Olen kertonut teille kaiken tarpeellisen neuvoiksenne. Olen opettanut teille keinot, joilla
pelastaa muita ja lohduttaa heitä. Tiedätte kaiken. Tulkaa nyt mestareiksi tässä taidossa. Unohtakaa menneisyytenne. Olette
kaikki suuria ihmisiä, joka ikinen. Ensi vuonna näen teidät istumassa tällä tuolilla, ei Minun sylissäni; yksinänne, opettamassa
lapsianne. Annetaan nyt toisen sukupolven aloittaa. Tämä sukupolvi on valmis, toisen sukupolven on nyt tultava, ja teidän on



pidettävä huolta siitä. Haluan olla oikea isoäiti monelle lapsenlapselle, se on erityinen etuoikeus, arvonylennys ja kypsyys.
Katsokaa tätä (sataa kaatamalla). Hän kastelee sateellaan koko Parramattan läpikotaisin. Koska nyt olen sanonut, että olen
Pyhä Henki. Kaikki tuntuvat olevan riemuissaan ja iloissaan. Kiitos paljon teille siitä, että sain tulla tänne, ja ajatelkaa kaikkia
sahaja-joogeja joka puolella maailmaa. Tänään voisimme lähettää sähkeitä, ehkä 12 sähkettä, jos mahdollista, kaikkiin Sahaja
Yoga -keskuksiin ja kertoa, että Äidin 60-vuotispäiviä vietettiin suuren ilon merkeissä. Hän lähettää siunauksiaan kaikille. He
tulevat hyvin iloisiksi. Intialaisen laskutavan mukaan tämä on 61. syntymäpäivä, koska päivä, jona synnyin, oli myös
syntymäpäivä. Se oli todellinen syntymäpäivä. Heidän mukaansa tämä on 61., ja meillä on suuret juhlat myös Intiassa. Olette
erityisessä suosiossani, ja Minäkin toivon olevani teidän suosiossanne. Tänä vuonna toivon, että te kaikki otatte uuden roolin ja
uuden elämäntavan, jossa muututte lempeiksi ihmisiksi, ette säyseiksi miehiksi, vaan lempeiksi ihmisiksi ja säyseiksi naisiksi.
Naisten täytyy olla säyseämpiä, kiltimpiä. He näyttävät kauniilta. He muuttuvat hellemmiksi, hymyilevät enemmän ja tuottavat
suurta iloa. Olemme täällä tuottamassa iloa, emme nauttimassa jostain oikeuksista, jotka ovat keinotekoisia, vaan luomassa
iloa. Kuinka paljon luomme iloa? Kuinka paljon annamme iloa muille? Tänään, tänä suurena juhlapäivänä, meidän on tunnettava
iloamme sisällä sydämessämme. Syvällä sisimmässämme sijaitsee tämän ilon lähde. Meidän täytyy siis mennä syvälle
sisimpäämme ja tuntea tämän 60-vuotiaan Äitinne ilo, joka Minulla on sisälläni. Menkää syvälle, se löytyy sieltä, nauttikaa siitä ja
antakaa sitten muille. Teidän täytyy antaa sen suihkuta kuin ilon suihkulähde. Jumala siunatkoon teitä.
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Celebration of Shri Mataji's Birthday. Bombay (India), 30 March 1983. Minulta on kysytty usein, miksi Jumala loi tämän
universumin. Meidän ei tietenkään pitäisi esittää kysymyksiä Jumalalle. On helpompi esittää kysymyksiä Matajille, kun Hän pitää
luentoa. Mutta Jumala on kysymysten yläpuolella. Kysymys, miksi Hän loi tämän universumin, on samanlainen, jos kysytte, miksi
pidän tällaisia koruja. Minulla ei ole tapana pitää koruja, mutta Minun täytyy. Minun täytyy pitää niitä, että te ilahtuisitte, tai
voidaan sanoa, että Jumala loi tämän maan ilahduttaakseen lapsiaan, tehdäkseen heidät onnellisiksi, saadakseen heidät
astumaan sisään Jumalan valtakuntaan, antaakseen heille kaiken, mitä Hänellä on. Hänen täytyi tehdä koko luomakunta
sellaiseksi, että Hän voisi luoda oman kuvansa, heijastaa sitä ja saada se nauttimaan. Se on molemminpuolista arvostusta, jota
kutsutaan nimellä 'andolan'. Kaikki, mitä Hän tekee meille, tapahtuu Hänen omaksi ilokseen. Asian kauneus on siinä, että teidän
ilonne on Hänen iloaan. Ja vastaavasti Hänen ilonsa pitäisi olla teidänkin iloanne. Kun se on tosiasia, että Jumalan ilosta tulee
teidän ilonne, pääsette kauniille taivaallisen ilon näyttämölle, ’swargiya anand'. Mutta jos se on yksipuolista, se menee hukkaan.
Ihmisen teot ovat yksipuolisia, mutta Jumalan sellaisia, että niistä ei voi nauttia, jolleivät ne heijastu meissä. Emme pysty
laskemaan kaikkia niitä asioita, jotka Hän on meille antanut, voimme vain sanoa niitä siunauksiksi, koska se on abstrakti tapa
ilmaista asiaa. Se on Jumalan siunausta, Hän on antanut meille kaikki siunauksensa. Se on abstrakti asia, koska emme pysty
laskemaan niitä, emme pysty antamaan sille muotoa, emme pysty kertomaan, mitä Hän on tehnyt hyväksemme. Kun tunnemme
Hänen luomistyönsä ilon sydämissämme, kun alamme nauttia tästä ilosta sisällämme, silloin kuvasta tulee kokonainen. Kun
kuva on kokonainen, ette pysty kuvailemaan sitä, koska se ei ole verrannollista. Siitä voi vain nauttia. Tällä tavalla kuvataan ilon
syvyyttä, että mitä voimme sanoa siellä syvyydessä? Olemme sulautuneet siihen. Pisarasta on tullut valtameri ja valtamerestä
pisara. Ensin valtamerestä muotoutuu pisara, ja sitten pisarasta tulee valtameri. Ja sitten valtameri haluaa jälleen muuttua
pisaraksi. Se on kaunis antamisen ja saamisen järjestelmä, jota arvostavat vain sellaiset ihmiset, jotka ovat saaneet maistaa
nektaria Jumalan rakkauden kauneudesta. On helppoa sanoa, että Jumalaa ei ole olemassa. Se on erittäin helppoa. Mutta vielä
helpompaa on nauttia Jumalasta. Hänestä nauttiminen on todella helppoa, koska Hän on täysin käytettävissämme. Hän on
hyvin halukas antamaan rakkauttaan. Koko luomisen tarkoitus on antaa teille iloa ja onnea. Kun olin tänään menossa pankkiin,
mietin: "En ole koskaan aikaisemmin pitänyt näitä koruja, mutta tänään on tullut aika käyttää niitä." Ajattelin: "Teen sen lapsieni
vuoksi". Jos Minun täytyy pitää niitä, niin sitten pidän. Jos se saa heidät iloisiksi, niin hyvä niin. Jos he ovat iloisia, silloin
Minunkin onneni on täydellinen. Te tunsitte puolestani, että Minun pitäisi pitää niitä, ja se jo itsessään osoitti, että halusitte
nähdä ne Minulla. Se on myös hyvin hienojakoisen 'bhaktinne' osoitus rakkaudesta Äitiänne kohtaan. Nykyaikana tällaisten
'bhaktojen' (palvojien) olemassaolo on jo itsessään suuri siunaus Minulle. Kun sanotte: "Äiti, siunaa meitä," sanon: "Te siunaatte
myös Minua." Olette jo siunanneet Minua näillä kauniilla järjestelyillä, tavalla, jolla olette paneutuneet ja antautuneet tälle
suurenmoiselle pujalle. Sillä kaikki tämä on toisistaan riippuvainen tapahtuma. Te teette pujan. Minä en voi tehdä pujaa. Teidän
täytyy tehdä se. Kun teette pujaa, chakrat heräävät. Minun ovat heränneet, mutta ne heräävät nyt teissä. Miten ihmisille voi
selittää, miksi puja on niin tärkeä. Jos ei ole saanut maistaa pujan hedelmää, sen selittäminen on mahdotonta. Kaiken tämän voi
ymmärtää vain korkeammalla tasolla. Kaikki tähän saakka tehty on ollut niin alhaista tasoa ja niin matalatasoisten ihmisten
kautta tehtyä, että kaikki muuttui täysin epäpyhäksi. Kaikki oli epäpyhää, ja sen takia itse Jumalakin on onneton. Hän loi
maailman saadakseen aikaan oivaltaneita sieluja, ei mitään hyödyttömyyksiä, ei saadakseen aikaan ihmisiä, jotka eivät usko
Jumalaan, jotka eivät usko korkeampaan elämään, jotka eivät usko puhtaaseen elämään. Hän ei tarkoittanut maailmaa heille. He
ovat vain olemassa kuin kuolleet. He eivät ole eläviä ihmisiä. Ne ihmiset, jotka uskovat Jumalaan, jotka palvovat Häntä kaikella
puhtaudella, antavat tavallaan siunauksia Jumalalle, koska Hänelle on niin ilahduttavaa nähdä ihmisten ymmärtävän, tuntevan ja
arvostavan sitä. Joillakin sahaja-joogeilla on edelleen ongelmia, mutta sillä ei ole merkitystä. Niin kauan halunne on puhdas,
Kundaliininne on puhdas, niin kauan kuin tunnette, että teidän täytyy todella keskittyä ylösnousemukseenne antaumuksella,
kaikki muuttuu täydellisen kauniiksi kokonaisuudeksi. Jotta tällainen ylevä Jumalan Valtakunta saadaan syntymään sydämeen
ja ulkomaailmaan, on tiedettävä, että Jumalan työ on absoluuttisen täydellistä. Hän on luonut teidät. Vain hieman puuttuu vielä.
Toiselta osapuolelta. Hän loi tämän maailman niin kauniiksi, ja sen luomistyön jälkeen maailman pitää heijastaa Jumalaa
täydellisesti. Siinä kaikki. Puolet työstä on tehty. Teidän täytyy hoitaa se toinen puolikas. Teidän ei tarvitse huolehtia ihmisistä,
jotka eivät ole kiinnostuneita Sahaja Yogasta, jotka eivät meditoi, jotka eivät tee pujaa, jotka eivät nauti korkeammasta elämästä.
Älkää huolehtiko heistä. Mutta teidän on tiedettävä, että olette erityisiä ihmisiä, ja että teistä muodostuu se ydin, sen osan
täydellinen muoto, joka saattaa loppuun tämän suurenmoisen luomistyön. Tänään olen niin haltioitunut, että kaikki vauhti
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Minussa on laskenut nollaan. Mikään ei liiku. Minussa ei ole jäljellä enää yhtään 'gatia', niin ihastunut ja vaikuttunut olen tästä
juhlistamisesta ja ystävällisyydestä, että en tiedä, miten sitä kuvaisin. Kaikki tämä kertoo siitä valtavasta syvyydestä ja
kiitollisuudesta sydämissänne, jonka eteen en ole tehnyt yhtään mitään. En ole tehnyt mitään, koska en ole itse saavuttanut
mitään elämässä. Olen ollut Se, mitä olen. Ja tulen olemaan jatkossakin. En ole harjoittanut 'tapasyaa' (kieltäymysharjoitukset).
En ole ottanut askeltakaan saavuttaakseni päämääräni. Mutta te olette valmistaneet itseänne ja päässeet yhä lähemmäksi,
olette kuin valmiita lamppuja, 'deepak', jotka olette itse saaneet syttymään ja valaisemaan itseänne oman valmistautumisenne
ansiosta. Teidän tekojenne ansiosta tämä tuli valaisee kaikkialla. Tiedätte oikein hyvin, että tuli ei leviä tyhjiössä. Se ei leviä.
Tyhjiössä tuli ei voi palaa. Siksi ilman sahaja-joogeja Minä en ole olemassa. En ole. Koko olemassaoloni täällä on teidän
ansiotanne. Minulla ei ole tarkoitusta eikä tehtävää. En tee mitään työtä. Olen kaikkein laiskin, enkä tee minkäänlaista työtä. Te
itse olette saavuttaneet kaiken. Te itse olette nostaneet itsenne. Oikeastaan pitäisikin viettää teidän syntymäpäiviänne eikä
Minun, sillä Minä en vanhene enkä nuorru. Olen muuttumaton. Ei ole tapahtunut minkäänlaista muutosta. Ja mielestäni tänään
meidän pitäisi viettää Sahaja Yogan syntymäpäivää. Voimme sanoa tänään, että Sahaja Yoga alkoi noin kaksitoista vuotta ja
joitakin kuukausia sitten julkisesti, vaikka aloitinkin sen jo paljon aiemmin, en tiedä kuinka monta vuotta sitten. Tässä vaiheessa
meidän on ymmärrettävä, että puja on abstrakti tapahtuma, jonka voi vain kokea, ja jokaisen pitää istua täällä sellaisella
tunteella, että aiomme saada aikaan sisällemme olemattomuuden, egottomuuden, tyhjyyden, puhdistumisen, niin että rakkauden
valo pääsee virtaamaan kaikkialle sisällämme. Ja tämä on tietysti mahdollista vain, kun chakrat ovat heränneet. Tämä tulee
onnistumaan, ja teidän täytyy myös avata sydämenne täysin avoimiksi. Ei pidä epäillä mitään, ei ajatella mitään, avatkaa vain
sydämenne ja ottakaa vastaan täydellä uskolla ja ymmärryksellä. Meillä on täällä ihmisiä ympäri maailmaa, hyvin monesta
maasta. Koko maailma on edustettuna. Minusta tuntuu, että olemme jo saavuttaneet maailman joka kolkan. Tänä päivänä
meidän pitää julistaa vain, että tulkoon Sahaja Yogasta maha-jooga täydessä muodossaan. Tunnistakoon maailman jokainen
ihminen sen, että Sahaja Yoga on ainoa tapa, jolla ihmiset voivat nousta evoluutiossaan, ja uusi maailma voidaan luoda.
Tällainen kehitys, kollektiivinen kehitys, joka ei tapahdu ulkomaailmassa, vaan ihmisen sisällä, joka saa aikaan luomistyön juuriin
uuden ulottuvuuden, uuden persoonan, koska siihen mennessä juuret ovat saavuttaneet syntylähteensä, joka on Jumalallisen
rakkauden, Kaikkialla olevan Voiman, Brahmashaktin lähde. Tänään pyydän teitä kaikkia vannomaan valan, että yritätte kaikki
tuoda lisää ihmisiä Sahaja Yogaan, ja yritätte kaikin tavoin pelastaa mahdollisimman monta ihmistä. Jos pystytte antamaan vain
tämän yhden asian Minulle syntymäpäivänäni, olen hyvin kiitollinen. Jumala siunatkoon teitä.
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Public Program, "The Essence of Sahaja Yoga". Holborn Library, London (UK), 6 June 1983.

Sahaja Yogan pääkohdista olette varmasti jo kuulleet hra Govindramilta. Ja monet teistä ovatkin jo Sahaja Yogassa, joten Minun
ei tarvitse selittää teille kaikkia yksityiskohtia. Mutta tänään meidän on ymmärrettävä yksi asia, että olemme syntyneet tänne
äärimmäisen vakavana aikana. Kun katsomme elämää ympärillämme, emme ymmärrä, että jos nyt menetämme tämän
mahdollisuuden evoluutiossamme, emme menetä sitä pelkästään itseltämme, emme pelkästään Englannilta, emme yhdeltä
maalta, vaan menetämme sen koko luomakunnalta. Ongelma on siinä, että kun Jumalan nimissä, evoluution nimissä,
korkeamman elämän nimissä on esiintynyt jo niin monta epäaitoa ihmistä, että on mahdotonta vakuuttaa enää ketään siitä, että
tämän kaiken jälkeen olisi jotain sellaista kuin totuus. Näissä olosuhteissa on puhuttava totuudesta, mutta totuuden puhuminen
ei kuitenkaan anna teille minkäänlaista totuuden kokemusta. Sitä ei saavuta keskustelemalla, vaan se on toisenlainen maailma,
johon on mentävä sisään, se on uusi tietoisuus, joka on saatava itselleen, jotta voisi ymmärtää totuuden, enkä tiedä kuinka moni
siihen on valmis, ja kuinka moni haluaa tietää, ja vaikka haluaisikin tietää, kuinka moni voi sen saavuttaa. Ongelma on siis
toisenlainen. Ongelma ei ole se, että ihmisiä olisi liian vähän, ongelma ei ole se, että Sahaja Yoga ei voisi antaa teille oivallusta,
ongelma ei ole se, että ette saisi tietää totuutta, vaan se, että olosuhteet ovat sellaiset, että kaikki väärä, epäaito, tyhmä ja typerä
vetää kansaa puoleensa. Joskus tuntuu, että olen kehittänyt menetelmän, jonka avulla pystyn todella oivalluksen suurille
joukoille ympäri maailmaa, ja niin olenkin. Mutta ongelma pysyy samanlaisena: suuret joukot eivät ole kiinnostuneita.

Vain muutama harva on aidosti kiinnostunut evoluutioprosessistaan ja haluaa päästä pois tietämättömyydestä, jossa ovat
eläneet. Kaikissa ego-suuntautuneissa maissa ihmisten on hyvin vaikeaa hyväksyä, että olemme edelleen tietämättömiä, ja että
meillä on vielä paljon opittavaa. Se on hyvin vaikeaa. Ihmiset luulevat tietävänsä kaiken, sillä olemmehan jo käyneet kuussakin.
Kuten venäläiset sanovat: "Kävimme kuussa, emme nähneet mitään Jumalaa." Se on sama kuin sanoisi: "Tulin kolmanteen
kerrokseen, en nähnyt Jumalaa." Missä Jumala on? Miten hän ilmenee sisällämme? Miten se ilmenee meissä, emme halua
nähdä. Haluamme vain nähdä, että jos emme omin ponnistuksin pysty näkemään Jumalaa, niin Häntä ei ole.

Tällainen meidän asenteemme on. On vain helpompi sanoa ei kaikelle, mitä emme ole saaneet selville omin ponnistuksin, koska
toistaiseksi emme ole saaneet tuntea Häntä. Häntä ei siis ole. Niinpä käännytte takaisin luolassa, kun näette omat varjonne,
uskotte vain niihin ja sanotte: "Ei ole olemassa mitään muuta, valoa ei ole olemassa." Tällaista asennetta kohtaan jatkuvasti. Ja
joskus mietin, miten voin antaa heille oivalluksen. Mutta kuten sanoin, nyt on toisin. Teidän pitää etsiä. Teidän pitää pyytää sitä.
Teidän pitää aidosti pyytää sitä.

Kukaan ei tule anelemaan eteenne: "Otahan nyt oivalluksesi. Ota nyt, taivaan tähden!" Ottakaa vain vastaan! Koska täällä ei
myydä mitään. Olemme niin tottuneita kaikenlaisiin myyntitekniikoihin, ja ajattelemme, että jos joku on myymässä jotain, hänen
täytyy suostutella ja pyytää, että voitte säästää rahaa; "nyt myynnissä" ja muuta sellaista. Mutta mitään ei ole myytävänä.
Tällaista tarjousta on vaikeaa ymmärtää nykymaailmassa, jossa emme tiedä voiko saada mitään ilmaiseksi. Mutta toivon, että
hitaasti ja varmasti tulemme kaikki saamaan sen. Jollakin tavalla tämä on kovin työlästä. Joskus on turhauttavaa ja hyvin
tyhmää, miten ihmiset reagoivat, että en tiedä mitä sanoa. muutama päivä sitten meillä oli tilaisuus Brightonissa.
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Nauroin oikein kunnolla. Mutta se oli surullista. Eräs herra tuli tilaisuuteemme, ja hän valitti ja sanoi: "Minua videoitiin." Kenellä
nyt olisi aikaa kuvata häntä videolle, ketä kiinnostaa ottaa hänestä kuvia? Hän sanoi: "Olen toimitusjohtaja." No entä sitten? Mitä
toimitusjohtaja on Jumaluuden edessä, tai kuningas? Ajatelkaa nyt. Mikä hän on? Mitä hän oikein kuvittelee itsestään, ja hän
valitti meistä.

Toivottavasti hän ei mene ilmoittamaan poliisille. Joskus laitkin ovat niin typeriä, en voi ymmärtää. Miten hänellä on oikeutta
valittaa, jos tulee tilaisuuteen, jossa Minua kuvataan videolle, ja jos sattuu mukaan kuvaan, miten siitä voi valittaa? Minusta
tuntuu, että toisaalla on typeriä, hyödyttömiä ihmisiä, ja toisaalla todella hienoja etsijöitä. Miten heidät voisi tavoittaa? Kuin
mudan alle peittyneet timantit. Niin paljon mutaa. Paljon mutaa. Ja sieltä pitäisi löytää nämä timantit, sukeltaa
tietämättömyyden liejuun ja pelastaa nämä kadonneet timantit. Se on niin suuri huoli, että joskus pelkään tämän mudan
täyttävän heidän aivonsa, egonsa ja kaiken, eivätkä he saakaan oivallustaan.

He saattavat menettää tämän mahdollisuuden. Jumaluus ei oikeastaan tiedä, mitä ihmiset ovat saaneet aikaan. Todellakin,
Jumaluudella ei ole aavistustakaan, mitä typerää olette saaneet aikaan. Olette saaneet aikaan kaikenlaista järjettömyyttä
tietämättömyydessänne, itsekkyydessänne ja valinnan vapaudessanne. En osaa selittää, miksi ihmiset ovat luoneet tällaisen
tietämättömyyden, jota ei saa rikottua eikä poistettua. He ovat niin samaistuneita siihen. Se on kuin kiinniliimautunut tarra, joka
ei irtoa ihmisistä. Ja kun sellaista tapahtuu tuntuu vain: "Voi, hyvä Luoja!" Koko luomistyö on tapahtunut, kaikki työ on tehty,
ihmisolennot ovat kehittyneet hyvin, ameban asteelta heidät on tuotu tälle tasolle. Nyt nykyaikana ihmiset ovat niin tyhmiä, niin
typeriä ja johtavat toisiaan harhaan tyhmyydellään ja typeryydellään.

Miten voisimme lähestyä ihmisiä, jotka ovat todellisia etsijöitä, jotka ovat ikiajat olleet etsijöitä, niitä, jotka ovat etsineet jo
vuosikausia, koko elämänsä, jotka ovat eksyksissä? Joskus se tuottaa suurta pettymystä. Mutta kaikesta huolimatta toivon silti,
että pääsisimme kaikkialle maailmaan ja löytäisimme ne ihmiset, jotka ovat todellisia etsijöitä. On heidän oikeutensa ja halunsa
saada tietää Jumaluudesta. Sitä ei ole tarkoitettu kaikille; jos on joku tärkeä toimitusjohtaja, kuningas, tai joku. Mitä sillä on
merkitystä? Jumalan edessä heidät työnnetään ulos. Heidän ei anneta tulla sisään Jumalan valtakuntaan. Keiden annetaan tulla
sisään Jumalan valtakuntaan? Niiden, jotka tuntevat Hänet.

Eivät myöskään ne, jotka vain puhuvat Jumalasta. Sellaiset, jotka sanovat: "Olemme Jumalan palvojia, tiedämme hyvin paljon".
Heille sanotaan: "Ota kirjasi ja mene sinne mistä olet tullutkin." Teidän täytyy tietää tietoisuutenne kautta, omassa
tietoisuudessanne teidän pitää tietää. Tietoisuuden täytyy olla valaistunut. Se ei ole sitä, mitä kutsutte ihmisen tietoisuudeksi,
joka on vielä keskeneräinen, ja jonka täytyy kehittyä paljon. Ensin se täytyy herättää, ja sitten sen on kasvettava valossaan.
Paljon matkaa on jäljellä vielä oivalluksen jälkeenkin. Joskus ei kestä kuin hetken antaa oivallus monille ihmisille. Tiedän, että
hyvin monille on tapahtunut niin.

Mutta he eivät tiedä, mihin pitää pyrkiä. Ego on niin kamala, että ihmiset eivät halua nähdä mitä heiltä puuttuu, mitä heidän pitää
saada ja mitä he ansaitsevat. He ovat niin samaistuneita egoonsa ja tyytyväisiä, että eivät halua nähdä sisällään olevaa
kauneuttaan, henkeään, Jumalan Rakkauden heijastumaa, mikä on korkein ja arvokkain asia, mitä voi kuvitella. Täällä
Englannissa en tiedä kuinka monta luentoa olen pitänyt ja tehnyt kovasti työtä. Tietenkin on saatu tuloksiakin, mutta se on ollut



niin hidasta. Verrattuna huijaukseen, teennäisiin ihmisiin, ihmisiin, jotka ovat tehneet rahaa kustannuksellanne, jotka ovat
riistäneet ja tuhonneet teitä, Sahaja Yoga etenee todella hitaasti. En olisi niin pettynyt, jos eläisimme Kristuksen aikana, koska
silloin oli hyvin vähän etsijöitä. Kalastajatkin, jotka Kristus otti mukaansa, eivät olleet etsijöitä. Te olette totuuden etsijöitä. Moni
teistä on syntynyt tänne vain etsimään totuutta.

Ja minne olemme menossa? Mitä teemme asian hyväksi? Mitä ajattelemme totuudesta? Voiko meillä olla omia käsityksiä ja
mielikuvia totuudesta? Eikö egomme olekin antanut meille monia ajatuksia siitä? Eikö olekin niin, että emme halua nähdä
totuutta? Tapaan kaikenlaisia ihmisiä tässä maassa. On sanottava, että he ovat hyvin korkeissa asemissa, hyvin tärkeitä, joku on
lordi, joku on lady, joku taas joku muu mahtava henkilö. Mutta he sanovat: "Kuka haluaa muuttua?" Sanon: "Niinkö.

Totta se on." Sillä he luulevat olevansa suurimpia koskaan syntyneitä ihmisiä, ja he aikovat viedä lordiutensa mukanaan
taivaaseen. He sanoivat: "Kuka haluaa muuttua?" Sanoin siihen: "Asiasta voisi sanoa paljonkin, mutta jos ette halua muuttua, se
merkitsee täyspysähdystä." Heille ei voi puhua. Minun on sanottava, että tämä … voi toimia vain ihmisillä, jotka ovat etsijöitä,
jotka haluavat tietää tietoisuutensa kautta, mitä on totuus. Teidän on tunnettava henkenne. Ilman hengen tuntemista ette voi
tietää, mitä totuus on. Kaikki, mitä puhun teille, on täysin turhaa, koska teillä ei vielä ole tietoisuutta ymmärtää mistä Minä puhun.
Kaikkein ensimmäiseksi: pyydän teitä tulemaan hengeksi.

Niin yksinkertaista se on. Jos Minun pitäisi vaikkapa tutkia ihoanne, Minun on käytettävä mikroskooppia. Silloin ihmiset sanovat:
"Mikroskoopin avulla voi nähdä, mutta ei paljain silmin." Jos sitten haluan kuunnella jonkun sydäntä, silloin sanotaan: "Käytä
stetoskooppia, muuten sydäntä ei voi kuunnella." Hyvä. Silloin ette kyseenalaista, ettehän, vaan yritätte kuunnella sillä. Miksi
emme tee samalla tavalla hengen kanssa, miksi emme tee niin kuin on neuvottu, että teidän on saatava oivalluksenne, että
teidän on ensin tultava hengeksi, koska vasta sitten, kun tietoisuus on valaistunut hengen avulla, pystytte näkemään. On kuin
yrittäisi kuvailla värejä sokealle; teidän on avattava silmänne, mutta tätäkään yksinkertaista asiaa ihmiset eivät tahdo hyväksyä.
Syy on siinä, että ihmiset ovat hyvin naiiveja. He eivät tiedä mistä on kysymys, eivätkä he halua ymmärtääkään.

Näette tuolla ulkona puun, ja siellä on monia puita, ja tiedätte myös, että niillä on juuret. Joku on kertonut teille, että puilla on
juuret. Ette ehkä usko siihen, mutta miksi että ota selvää, siitä on kysymys. Miksi emme menisi katsomaan, onko siellä juuria vai
ei? Jos sanon: "Mitä tahansa olette ulkoisesti, olette paljon enemmän sisäisesti." Miksi emme siis tutkisi asiaa? Voisimme kysyä
itseltämme tämän yksinkertaisen kysymyksen: "Miksi asetan itselleni esteitä asian tutkimiselle, jos se voisi antaa minulle
kaikkein parasta maailmassa? Jos se antaisi minulle vain hitusenkin siitä kauneudesta, jota kutsutaan hengeksi, miksi en ottaisi
sitä vastaan?" Teidän ei tarvitse maksaa siitä, ei ponnistella sen eteen, teidän ei tarvitse tehdä muuta kuin haluta sitä. Tätä yritän
tuoda esille, että jos ette sydämestänne halua, ei Jumala tule pyytelemään teitä: "Ole hyvä ja halua Minut itseesi", eihän?

Se on näin yksinkertainen asia, ja jos te ymmärrätte, että teidän on todella haluttava sitä, koska se on sellainen noidankehä, että
tämä kundaliini - nyt ei ole kuvaa täällä - kundaliini on sisällänne oleva puhdas halu. Se on halu, joka ei vielä ole tullut esiin, joka ei
vielä ole herännyt niin, että se alkaisi toimia, mutta ei ole vielä alkanut. Eli, kuinka tärkeää onkaan, että teillä on tämä halu olla
yhtä Jumaluuden kanssa, olla yhteydessä, olla yhtä henkenne kanssa. Halun on oltava vahva, sillä jos se ei ole vahva, toimitte
omaa kundaliinianne vastaan, olette kundaliininvastainen, eikä kundaliininne silloin nouse. Mitä aivot ovat saaneet aikaan tähän
mennessä, katsokaa nyt. Teidän on ymmärrettävä: mitä aivomme ovat saaneet aikaan? Esimerkiksi, tämä typerä toimitusjohtaja,
voidaan kysyä, mitä hyvää hän on tehnyt kenellekään? Mitä hän tietää henkisyydestä? Mitä hän ymmärtää Kristuksen elämästä?



Mutta jos hän lähettää kirjeen, joku sanomalehti julkaisee sen hyvin mielellään.

Koko asia on niin typerä. Ei ymmärretä, että kaiken, mikä julkaistaan suurelle yleisölle, pitää olla järkevää, järkevän ihmisen
kirjoittamaa, jonka pitäisi olla asiantuntija henkisessä elämässä, josta hän puhuu. Kukaan ei lue sitä, onko tämä mies saanut
aikaiseksi jotain hyvää. Mutta jos Minä tai joku sahaja-joogi kirjoittaa: "Sahaja Yogaan tuloni jälkeen pääsimme eroon kaikista
huonoista tavoista, paranin syövästä", tai muuta sellaista, niin kukaan ei halua tietää. He ajattelevat sinun olevan hullu. Mutta jos
tällainen mies kirjoittaa, silloin se julkaistaan. Tämä osoittaa selvästi, että elämme ihmisten kanssa, jotka eivät vain ole hulluja,
vaan täysiä typeryksiä, joilla ei ole mitään käsitystä siitä, miten heidän pitäisi elää ja miten käyttäytyä. Tämän olemme nyt
saaneet tietää niin monesta ihmisestä, että teidän täytyy joskus itse ryhtyä perehtymään asiaan ja selvittää mikä on totuus.
Teidän on itse selvitettävä se. Se olisi jotain samantapaista kuin: "Täältä löytyy paljon timantteja", Minä väitän niin.

Tai: "Tästä luolasta löytyy paljon vaikkapa - kultaa." Kulta ei tule itsestään ulos sieltä, eihän? Niin yksinkertaista se on. Teidän
pitää itse kulkea eteenpäin ja katsoa onko siellä kultaa vai ei. Teidän pitää itse kulkea eteenpäin, mutta täällä teidän ei tarvitse
mennä minnekään eikä tehdä mitään, teidän pitää vain haluta, haluta sydämenne pohjasta. Minun on mahdotonta työskennellä
kundaliinin kanssa, jos teillä ei ole halua, koska halu, puhdas halu on yhtä kuin kundaliini. Ymmärrättekö nyt ongelmani? Puhdas
halu on kundaliini, ja jos teette puhdasta haluanne vastaan, mitä voin tehdä sille? En voi pakottaa. Sitä ei voi työntää ulos.

Jos haluatte siemenen itävän, se on laitettava Äiti Maahan. Siitä ei voi vetää ulos osia ja panna ne itämään, eihän? Se on elävä
prosessi, ja tätä elävää prosessia varten on oltava puhdas halu. Jos tällaista halua ei ole, niin tunnen, että hakkaan päätäni
seinään. On tärkeää, että ymmärrätte, että teillä on oltava halu, joka on kaikkein korkein. Mutta jos olette tyytyväisiä asioihin,
jotka ovat hyödyttömiä ja tyhjänpäiväisiä, niin mitä Minä pystyn tekemään? Kertokaapa, miten tyhjänpäiväisistä asioista
kiinnostuneet saadaan taivuteltua? Ei ole sellaista psykologista keinoa, jolla heitä voisi taivutella, koska itsellä täytyy olla halu
tulla kuntoon. Tämä on täysin sisäistä, jossa prosessi itsessään on elävä, eikä se toimi, jos ihmisillä ei ole puhdasta halua. Tämä
on ollut kirjoitettuna jo kauan sitten: sitä ei voi muuttaa, sitä ei voi pakottaa, sitä ei voi selitellä eikä siitä voi keskustella tai
väitellä, ei mitään sellaista; sen pitää alkaa toimia sisällänne.

Vaikka sen olisi saanut toimimaan jollakin henkilöllä, ei tuloksia ehkä synny. Se on mahdollista. Saattaa syntyä, tai sitten ei. Kun
tilanne on näin hankala, ja kun lapset vielä pitävät kiinni kannastaan, mitä Äiti voi tehdä, että saisi heidät kääntymään
sisäänpäin? Katsokaas, olen hyvin huolissani, että tämä ego, joka on joskus hyvin itsekäs ja omahyväinen, ja tyytyväinen
itseensä ja onnellinen, eikä se anna teidän päästä sille tasolle, jolle kuulutte, jossa teillä on kaikki voimat käytössänne, jossa
olette oman itsenne mestareita. Sitä se ei salli. Egoon samaistuminen on niin voimakasta, että on helpompaa tarttua härkää
sarvista, kuin saada egoistinen ihminen harjoittamaan Sahaja Yogaa, se on hyvin vaikeaa. Olen tänään aika lailla sellaisella
tuulella, voisi sanoa, että hieman tympääntynyt, mutta myös toisenlainen tunne valtaa Minut, täydellisen myötätunnon ja
valtavan rakkauden tunne. Ja että jotenkin Minun pitäisi tehdä jotakin, että saisin järkeä näiden ihmisten päihin. Heille pitäisi
tapahtua jotakin, koska muuten näen edessäni täydellisen katastrofin.

Se tulee tapahtumaan, uskokaa Minua, se tulee tapahtumaan. En halua pelotella teitä kuten rva Thatcher pelottelee venäläisillä.
Se saattaa olla kuvittelua. Mutta tämä on todellista, ja sanon teille, se tulee tapahtumaan. Se tulee sairauksina ja
itsetuhoisuutena. Mutta pahinta kaikista on Jumaluuden epäonnistuminen, että Se ei pystynyt kommunikoimaan teidän
kanssanne, jotka olitte varta vasten luotuja, jotka tulitte tänne maan päälle tänä aikana, joiden piti saada taivasten valtakunta



itselleen. Yhtäkkiä huomaatte kaikkien siivilöityneen ulos. Tiedän, että sahaja-joogitkin ovat joskus turhaantuneita. Oli kuinka oli,
Minulla ainakin on nyt valtava halu. Mutta koska en halua mitään, niin tämäkään halu ei ehkä riitä.

Katsokaas, olen sellainen, että en halua mitään. Mitä tehdä? Siksi pyydän sahaja-joogeja haluamaan, että ihmisissä syttyisi
sellainen suuri halu tulla hengeksi. Tämä on suurinta mitä voimme antaa veljillemme ja siskoillemme, jälkipolville, ihmisille, jotka
tänään ovat lapsia, tälle kauniille maailmalle. Tarvitsemme näitä kauniita valoja ja kaunista aikaa, josta he kaikki voivat nauttia.
Toivon, että ensikertalaiset ymmärtävät vaikeuteni ja yrittävät kohdistaa halunsa pelkästään Itseoivallukseen, ei mihinkään
muuhun. Halutkaa vain sitä. Pyydän teitä haluamaan Itseoivallustanne ja unohtamaan kaiken muun, vaikka olisitte sitten
toimitusjohtaja, tai vaikka kuningas Yrjö V. On parasta jättää kengät ulkopuolelle ja vain haluta hengeksi tulemista. Katsokaas,
ero Minun ja Kristuksen välillä on tämä: Hän kyllästyi niin, että sanoi: "Antaa heidän ristiinnaulita Minut." Tietysti se oli
suunnitelmakin, että Hänet ristiinnaulitaan, mutta se ei ratkaise ongelmaa nyt.

Minun täytyy varmistaa, että te kaikki jotenkin saatte ylösnousemuksenne. Niin kuin äiti haluaa kylvettää lapsensa ja puhdistaa
hänet jotenkin. Kummalla tahansa tavalla - suklaalla, tai pienellä nuhtelulla, tai millä tahansa tavalla olen valmis saamaan sen
toimimaan, mutta pyydän, ainakin halutkaa Itseoivallustanne. Jumala siunatkoon teitä kaikkia. Toivon, että ne, jotka saavat
oivalluksen, antavat sen todella vakiintua ja ymmärtävät, että se on velvollisuutenne tänä päivänä, sillä olette syntyneet tähän
maahan, joka on erityinen sekä Minulle, että Sahaja Yogalle, ja että saisitte Itseoivalluksenne, ymmärtäisitte sen hyvin,
sulattelisitte sitä, menisitte syvälle siihen ja tulisitte sellaisiksi vahvoiksi persooniksi, joiksi teidät on tarkoitettu. Mutta
sellaistakin pientä asiaa jos pyydetään, että "Ottakaa kengät pois jalastanne." Katsokaas, kengät saavat olonne hieman kireäksi.
Näinkin pientä asiaa jos pyytää, niin se on kuin pyytäisin sataa puntaa! Sellaistakaan pientä asiaa jotkut eivät halua tehdä, enkä
siksi ymmärrä miksi he ovat täällä, mitä varten he ovat tulleet tänne asti? Ettekö halua oivallustanne?

Ettekö halua saada Jumaluuden suurinta siunausta? Mitä voin tehdä? Miten voin toimia kanssanne? Saatatte olla hyvin korkeasti
koulutettuja ja oppineita, mutta ette ole vielä tietäneet. Näin käy gurujen kanssa, näin käy kaikille, ihmiset pitävät kiinni
gurustaan; he pitävät kiinni gurustaan eivätkä voi luopua hänestä, vaikka mikä olisi, ja se on yhdenlainen ego, koska he
ajattelevat: "Hyvä on, myönnämme erehdyksen; mitä sitten vaikka erehdyimmekin, elämme sen kanssa! Joten annetaan palaa
vaan." Tämä on yksi ihmistyyppi, joka ei tahdo luopua mistään typerästä. Kolmas tyyppi on sellainen, joka vain odottaa: "Antaa
katastrofin tulla. Odottelemme sen tuloa." He sanoivat: "Äiti, ei sillä väliä, älkää huolehtiko, odottelemme maailmanloppua.

Milloin se tulee? Kertokaa meille vain se. Odotamme sitä innokkaasti. Jos tuho tulee, se on oikein hyvä asia, olemme alistuneet
siihen." Jos kulkee Pariisin kaduilla, kuulee monen keskustelevan siitä, milloin kymmenen tähteä kohtaa niin, että törmäämme ja
meistä tehdään muusia. Meistä ei tehdä muusia, sen voin kertoa, vaan jotain kamalaa, joka on tuhat kertaa pahempaa kuin se,
mitä tapahtuu Pariisin kaduilla. Tällainen kolmen ihmistyypin asenne … En tiedä, saatan ehkä … Olen nyt ollut Lontoossa monta
päivää, ja lähtöpäiväni lähestyy, enkä tiedä mitä tulee tapahtumaan, koska sahaja-joogitkin tuntevat itsensä epätoivoisiksi ja
haluaisivat kaikki muuttaa Intiaan. En aio antaa heidän muuttaa Intiaan ennen kuin ovat antaneet oivalluksen ainakin puolelle
Englantia. Kyllä, se on aivan varma. Jos ajattelette, että nyt Äiti on mennyt Intiaan, pakataan mekin laukkumme ja muutetaan
sinne pieneen mukavaan ashramiin nauttimaan elämästä, ei onnistu!

Teidän on tehtävä kovasti työtä. Teidän on annettava oivallus ainakin puolelle englantilaisista jollain tavalla; jos ette onnistu
siinä, ette saa nauttia tai levätä, enkä Minäkään voi levätä koko elämäni aikana, jollei tämä tapahdu. Toivon, että kaikki



ymmärrätte huoleni, suuren huoleni ja rakkauteni Englannin kansaa kohtaan, jonka myös pitäisi ymmärtää paikkansa tässä
Jumalan suuressa luomatyössä, ja kuinka heidän pitäisi nousta ylös. Jumala siunatkoon teitä kaikkia. Ottaisin hieman vettä.
Minun on ehkä parempi istua tässä. Parempi jaloille. Tässä on paljon parempi. Onko kysymyksiä? Olkaa hyvä!

Olet täällä! Mukava nähdä sinua! Mitä Wightsaarelle kuuluu? Asutko siellä? [Minäkö? En ole Wightsaarelta. Olen Hampsteadista.]
Meillä taitaa olla muutamia joogeja siellä. Meidän täytyy yrittää kaikenlaista. No, mitä kysymyksiä teillä on?

En pysty lukemaan ajatuksianne. Kertokaa. Anna olla. Ne voivat olla siinä. Mitä kysymyksiä? Ei kysymyksiä? Kysymys voisi
kuulua: "Miten voi saada itselleen halun?" Eikö niin? Jos joku kysyisi tällä tavalla: "Äiti, miten voi saada itselleen halun, kertokaa
meille? ", "Miten voi saada itselleen halun syödä jäätelöä?

", ymmärrättekö? Joskus ei tiedä itkeäkö vai nauraa. Näin se on. Kuinka moni on täällä ensimmäistä kertaa? Nostakaa käsi ylös.
Monia. Hyvä, hyvä, … Pyytäisin niitä, jotka ovat täällä ensimmäistä kertaa, tulemaan eteen, ja sahaja-joogit voisivat mennä
taakse. Olkaa hyvä, menkää taakse. Muutkin voivat mennä taakse. Tulkaa tänne.

Istukaa alas vain. Ensimmäinen ja toinen rivi voisi istua alas. Onko siinä varmasti mukava istua? [Kyllä, kyllä …] Pystytkö
istumaan mukavasti siinä alhaalla? Voit istua siinä toisella rivillä, jos haluat, jos ei ole mukava, ei ole helppoa istua maassa.
Miksette laita tuoleja siihen tällä tavalla? He hakevat teille tuoleja tuonne ja tuonne. Voisitteko tuoda muutamia tuoleja tänne
eturiviin? Laittakaa se sinne. Voitte tuoda … [Äiti puhuu hindiä] [Epäselvää] Mitä niistä - ovatko ne kiinni toisissaan?

Ovatko ne kiinni? Olen pahoillani. Voitte tuoda tänne koko rivin, kyllä, kyllä. Istu tuonne, sinun täytyy istua mukavasti, lapseni.
Anna hänen olla … Hän istuu mukavasti. Täytyy istua mukavasti, se on ensimmäinen asia. Hyvä? Missä vain tuntuu mukavalta,
istukaa siihen. Hyvä. Niin paljon uusia ihmisiä.

Se on todella hienoa. Riittää, riittää, he eivät halua … He sanovat, että näin on hyvä. No niin… Tämän on hyvin yksinkertaista, että
Kundaliinin pitää herätä sisällänne, koska Hän on siellä, Hän on ollut siellä koko ajan, ja Hän herää itsestään, spontaanisti, teidän
ei tarvitse tehdä mitään. Kaikki on omaanne. Ainoa asia on se, josta Gavin on varmasti jo kertonutkin, että valaistunut tuli voi
sytyttää toisen tulen. Samalla tavalla, jos Minä olen valaistunut, teidän pitäisi saada valaistumisenne. Ja se tapahtuu hetkessä,
sen pitäisi tapahtua hetkessä. Voitte laittaa kätenne tällä tavalla. Nyt Minun täytyy selittää, että en ole ottamassa teiltä mitään.
Näin tehdään siksi, että nämä sormet edustavat teidän keskuksianne.

Nämä viisi sormea ja viides, kuudes ja seitsemäs ovat vasemman puolen keskuksia, nämä ovat oikean puolen keskuksia. Kun ne
laitetaan yhteen, niistä muodostuu keskitie, jota me kutsumme nimellä 'Sushumna'. Keksitie ilmenee lääketieteen termein
parasympaattisena hermostona. Tällä keskitiellä on vasen ja oikea puolensa jokaisessa keskuksessa. Laitamme siis kätemme
tällä tavalla, niin että sormien päät, joiden tiedämme olevan sympaattisen hermoston päitä, joten vasen ja oikea sympaattinen
järjestelmä valaistuu, ja se on yhteydessä tänne, tällä tavalla, ymmärrättekö? Ja nyt teidän tarvitsee vain laittaa kätenne tällä



tavalla Minua kohti, aivan rentoina syliinne. Olkaa rentoina. Olkaa rentoina. Joudutte ehkä löysäämään hieman kireitä
vaatteitanne, jos ne tuntuvat epämukavilta, ei muuta. Ja jalat - on hyvä istua maassa, mutta jos jalat ovat Äiti Maata vasten, se
auttaa myös.

Mutta jos teidän on mukava istua siinä, hyvä niin, sillä ei ole merkitystä. Ojentakaa kätenne tällä tavalla. Sillä ei ole merkitystä,
miten pidätte käsiänne, kunhan sormet ovat Minuun päin, se riittää. Sormet Minuun päin. Sillä ei ole merkitystä, mitä rotua,
uskontoa, väriä tai muuta edustatte. Eikä silläkään ole merkitystä, mitä olette tehneet aikaisemmin. Nyt olemme täällä
nykyhetkessä. Vain tällä hetkellä on merkitystä Minulle. Tässä hetkessä olette täällä hypätäksenne Itseoivalluksen uuteen
tietoisuuteen. Tämä on siis kaikkein tärkein hetki - niin Minulle kuin teillekin.

Tällä hetkellä voitte unohtaa niin menneen kuin tulevankin. Joku saattaa ajatella olevansa syyllinen johonkin, sehän on muotia
nykyään, syyllisyyden tunteminen on muotia. Lännessä se on muotia. Tunnetaan syyllisyyttä aivan tyhjästä, sitä en ymmärrä.
Intialainen ei koskaan tunne syyllisyyttä, vaikka olisi tehnyt mitä. Tämä muodikas syyllisyys puristaa Minua joskus täältä, kun
puhun länsimaalaisten kanssa. Aivan aluksi teidän on tiedettävä, että ette ole lainkaan syyllisiä Jumalan edessä. Jumalan
silmissä te ette ole syyllisiä, eikä teillä ole mitään oikeutta tuomita itseänne, koska teistä tulee Jumalan temppeleitä. Älkää siis
tunteko syyllisyyttä itsestänne. Ettehän ole edes luoneet nenäänne, mistä siis tunnette syyllisyyttä?

Pitäkää yllä iloista mieltä itseänne kohtaan, että ette ole syyllisiä, että teistä on tulossa henki, kauneus ja loisto, joka te olette. Ei
ole mitään syytä tuntea minkäänlaista syyllisyyttä! Se on hyvin tärkeää. Aivan aluksi pyydän teitä jättämään pois syyllisyyden. Se
on ensimmäinen asia, mikä teidän pitää tehdä. Vilpittömästi teidän on sanottava itsellenne: "En ole lainkaan syyllinen". Sillä juuri
nyt jokaisella on suuri möhkäle tässä näin, jokaisen vasemmalla puolella. Tällä tavalla ihmisille tulee nikamatulehdus ja Minäkin
saan sellaisen joku päivä, koska ihmisillä on sitä niin paljon. Meidän ei pidä tuntea minkäänlaista syyllisyyttä, se meidän pitää
päättää. Mitä tahansa ihmiset ovat sanoneet teille, että olemme suuria syntisiä tai jotain muuta, Jumalan rakkauden edessä
emme voi tuntea syyllisyyttä, koska silloin tekisimme Hänen anteeksiannon voimaansa vastaan.

Hänellä on valta antaa anteeksi, ja Hän antaa anteeksi paljon suurempiakin syntejä, eikö niin? Älkää siis tunteko syyllisyyttä, se
on ensimmäinen asia, joka Minun pitää selittää teille. Lukemalla kaikenlaisia kamalia kirjoja ihmiset alkavat myös tuntea
syyllisyyttä. En tiedä miten, … mistä niitä tulee, mutta se on hyvin yleistä, enkä tiedä missä tällaista syyllisyyden kauppaa
käydään, mutta aivan varmasti ihmiset tuntevat syyllisyyttä turhasta. Pyydän teitä siis olemaan tuntematta syyllisyyttä,
laittamaan kädet Minua kohti ja sulkemaan silmät. Sulkekaa silmänne. Miten Minä teen sen? Minun pitää nyt kertoa teille.
Minulle se on hyvin yksinkertaista. Teen niin, että huomiollani laitan teidät kaikki sydämeeni.

Pystyn tekemään sen. Jos tiedätte, miten joku ihminen laitetaan sydämeen, tekin pystytte tekemään sen hyvin helposti. Olette
kaikki sydämessäni. Oletetaan, että kuvittelen teidät sydämeeni - voidaan sanoa näin, ja nostan Kundaliinini, ja tuon sen päälaen
alueelle, jossa Minun Henkeni sijaitsee, ja sitten oma Kundaliinini koskee Henkeä, Hengen paikkaa, ja kun se tapahtuu, niin silloin
tunnette kaikki, että olette saaneet oivalluksenne. Tunnette oivalluksen. Näin se tapahtuu. Kun te saatte oivalluksenne, tekin
saatte samat voimat itsellenne. Voitte sitten antaa oivalluksia muille vain nostamalla käsiänne niiden ihmisten selän takana,
joille haluatte antaa oivalluksen. Tämä on hyvin yksinkertainen menetelmä, jonka luonto on saanut aikaan evoluution elävän
prosessin avulla. Sulkekaa silmänne ja laittakaa kätenne Minua kohti. Tämän seurauksena alatte aluksi huomata ajatuksenne,
kysykää mieleltänne.



"Mitä ajattelet?" Pitäkää silmänne kiinni, se on tärkeää. Huomaatte, että siihen ei ole vastausta. Monet huomaavat, että
vastaukset katoavat. Jos yritätte saada kiinni vastauksesta, sitä ei ole, se pakenee pois. Se on paras tilanne. Kun mieli välillä
lepää, se ei ajattele. Kun tämä on tapahtunut sisällänne, voimme alkaa toimia halumme avulla. Vasen käsi edustaa meissä
olevaa halua, joten pitäkää se osoittamaan Minua kohti, ja oikealla kädellä teidän on nyt toimittava. Älkää missään tapauksessa
avatko silmiänne, olkaa hyvä, älkää avatko silmiänne.

Laittakaa oikea kätenne sydämen päälle. Jos teillä on takki, laittakaa käsi takin alle. Laittakaa käsi sydämen päälle, vasemmalle
puolelle. Pitäkää vasen käsi suoraan Minua kohti, suorana. Nyt teidän pitää esittää kysymys itsellenne sydämessänne: "Äiti,
olenko minä henki?" Esittäkää kysymys. Te olette! Mutta on parempi, että kysytte niin aluksi, koska asenne juuri nyt on:
Olenkohan henki vai en, vaikka Äiti sanoo niin, ette ehkä usko sitä. Kysykää siis: "Äiti, olenko henki?" Pitäkää silmänne kiinni.

Kysykää vilpittömästi. Jos olette henki, silloin teidän on oltava myös oma mestarinne, opettajanne. Nyt voitte siirtää saman
käden alas toisen keskuksen päälle vatsan vasemmalla puolella. Vatsan päälle, vasemmalle puolelle, hieman alemmaksi,
esittäkää vasemman puolen keskukseen kysymys, vatsan keskikohtaan, esittäkää kysymys: "Äiti, olenko minä oma opettajani?"
"Olenko oma guruni?" Kysykää ainakin kymmenen kertaa. Vilpittömästi, täydestä sydämestänne, täydellä luottamuksella,
kysykää: "Äiti, olenko minä oma opettajani?" Laittakaa oikea käsi jälleen sydämen päälle. Tässä kohdassa, teidän pitää sanoa
luottavaisesti: "Äiti, minä olen henki." Teidän pitää luottavaisena sanoa: "Äiti, minä olen henki."

Sanokaa se kaksitoista kertaa. "Äiti, minä olen henki." Te olette henki. Kaikki sanovat, että te olette henkiä. Ja että teidän täytyy
syntyä uudelleen. Vakuuttakaa itsellenne. Nostakaa nyt oikea käsi ylemmäksi kaulan tyveen, vasemmalle puolelle.
Työskentelemme halun takia vasemmalla puolella. Kaulan tyveen, vasemmalle puolelle, jossa kerroin on se suuri syyllisyyden
"möhkäle". Jos olette henkiä, miten voisitte olla syyllisiä?

Sillä henki ei koskaan tee syntiä, se on syytön, täydellinen, absoluuttinen. Sanokaa nyt: "Äiti, en ole syyllinen" täydellä
itseluottamuksella ja 16 kertaa, ja jos olette tunteneet todella paljon syyllisyyttä, sanokaa 32 kertaa. Se on … Se on hyvä
rangaistus. Sillä Minä saan kärsiä teidän syyllisyydestänne. Mistä tahansa, vaikka tupakoinnista, juomisesta, mistä vain, älkää
tunteko syyllisyyttä. Unohtakaa. Vakavia tai vähäpätöisiä asioita, älkää tunteko syyllisyyttä. Teidän täytyy kunnioittaa itseänne,
eikö niin, jos olette henkiä. Nyt. Nyt on parempi.

Koska ette todellakaan tiedä mitä olette, siksi tunnette syyllisyyttä, uskokaa Minua. Kun saatte tietää mitä olette, tulette
ihastumaan, kun tiedätte. Uskokaa Minua. Älkää tuomitko itseänne ollenkaan. Ei synnintunnustuksia. Eikä nyt tarvitse tuoda
esiin menneisyyttä. Unohtakaa menneisyys. Älkää tehkö mitään syntilistaa itsellenne. Tällä hetkellä se on hyvin tärkeää. Tiedän
mitä jotkut teistä nyt tekevät.



Unohtakaa. Unohtakaa kaikki. Mitä tahansa muut ovat sanoneet, unohtakaa se, taivaan tähden! Nostakaa oikea kätenne otsalle.
Juuri siihen. Tämä on kruunun paikka päässä, jossa emme ole pystyneet antamaan anteeksi muille. Sellaisen, joka kantaa
kruunua, on annettava anteeksi muille. Meidän täytyy sanoa: "Äiti, annan kaikille anteeksi." Se on mitä yksinkertaisin asia, koska
ne, jotka sanovat sen olevan vaikeaa, eivät tiedä sen olevan myytti. Kun annatte anteeksi toisille, mitä teette?

Ette mitään. Ja jos ette anna anteeksi, mitä teette? Ette mitään. Mutta jos ette anna anteeksi, silloin vain piinaatte itseänne ja
toimitte teitä kiusaavien ihmisten hyväksi. Sanokaa vain täydestä sydämestänne: "Äiti, annan anteeksi kaikille." Nyt voitte laittaa
kätenne pään päälle. Keskelle päälakea, jossa teillä oli pehmeä aukile lapsena, ja painakaa sitä kämmenellä, koska te itse otatte
vastaan oman oivalluksenne, joten painakaa kämmenellänne, pyörittäkää myötäpäivään, kellon suuntaan. Laittakaa koko
kämmen päälaelle, hieman sen etuosaan, se on enemmän edessä, painakaa ja pyörittäkää kämmentä tällä tavalla. Pyörittäkää.
Painakaa voimakkaasti.

Tässä teidän pitää pyytää: "Äiti, minä haluan oivallukseni." Sillä, kuten kerroin, en voi toimia vapauttanne vastaan. Niinpä teidän
on pyydettävä: "Äiti, ole hyvä ja anna minulle oivallukseni." Muussa tapauksessa en voi tehdä sitä, valitettavasti. Ongelmani on
se, että en voi tehdä sitä yksin. Siksi pyydän teitä sanomaan: "Äiti, minä haluan oivallukseni." Oikein hyvä, olet saanut sen.
Nostakaa nyt kättänne noin 10-15 senttiä ja kokeilkaa, tunnetteko viileää virtausta. Teidän täytyy kokeilla itse. Tunnetteko? Siellä
se on.

Hyvä, vaihtakaa kättä ja kokeilkaa. Älkää avatko silmiänne, vaihtakaa vain kättä ja kokeilkaa. Laittakaa oikea käsi Minua kohti.
Oikea käsi tällä tavalla, ja kokeilkaa vasemmalla, tunnetteko viileän virtauksen tulevan sisältänne. Tunnustelkaa pään päältä,
tuleeko pään sisältä viileää tuulta. Älkää miettikö sitä. Ei pidä ajatella, ajattelemalla ei … Tunnetko? Se on hyvin hienojakoista. Se
alkaa käsistä, nousee pään päälle… Se toimii, toimii, toimii. Vaihtakaa taas kättä, kun haluatte.

vaihtakaa kättä. Kokeilkaa itse, älkääkä huolestuko, jos ette tunne sitä, meillä on täällä paljon ihmisiä, jotka voivat käynnistää sen
uudelleen. Älkää turhaan vakavoituko, te saatte tuntea sen. Älkää huolestuko. Kukaan ei jää ilman Kundaliinin kokemusta. Voin
vakuutta teille, Se on siellä. Joillakin ihmisillä se saattaa kestää hieman kauemmin, joillakin hieman vähemmän, sillä ei ole
merkitystä. Älkää tuomitko itseänne älkääkä olko vakavia. Laittakaa käsi hieman alemmaksi ja liikutelkaa edestakaisin. Jotkut
saattavat tuntea sen kädessään. Jotkut saattavat tuntea siinä kädessä, joka on Minua kohti.

Tässä kohdassa, pyydä heitä kokeilemaan tästä. Sahaja-joogit voivat kokeilla, mutta ei tarvitse puhua tai koskea, he vain
katsovat tunnetteko sen. Hän sai sen. Se on hyvin hienojakoista. Saitko? Entä hän? Katsotko, herra siinä vieressäsi, hän on
oivaltanut sielu. Hän tunsi sen jo, hyvä. Sitten tämä herra tunsi jo hieman, ja nyt hän taas miettii sitä. Älkää ruvetko miettimään
sitä, älkää miettikö, olkaa hyvä. Täällä Holbornissa on hienoja ihmisiä.

Hieno paikka, jonka löysitte. 'Ha', kaikki hyvin? Se toimii. Katso hänen kättään. Hei, Graham? Katsotko … 'Ha!'
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Bhaya kāy. tayā prabhu jyāchā re Sarv. visarali prabhu may. Zhāli Purna jayāchi vāchā re Bhaya kāy. tayā prabhu jyāchā re Jagat.
vichare up.kār’āstav. Pari nach. zo jagatāchā re Bhaya kāy. tayā prabhu jyāchā re Iti nirdhan. parasr. Zyāchā Sarv.

dhanāchā sāchā re Bhaya kāy. tayā prabhu jyāchā re Ādhi vyādhi maranā varati Pāy. ashā purushāchā re Bhaya kāy. tayā prabhu
jyāchā re Paljon kiitoksia. Kääntääkö joku vai…? Tämä laulu on erään sukulaisemme kirjoittama. Hänet käännytettiin kristityksi,
mutta oli oivaltanut sielu, eikä hän koskaan oikein hyväksynyt käännyttämisen ideaa, eikä sitä, kuinka hindut jakoivat toisiaan
kastien mukaan ja kaikkea sellaista. Hän on kirjoittanut todella hyviä, muutamia mielestäni todella hyviä hymnejä, ja tämä on yksi
niistä. Tätä laulua lauloin todella paljon lapsuudessani, ja laulun teema on tällainen: "Miksi sellaisen, jolla on Jumala, tai joka
tunnustaa Jumalan omakseen, tarvitsisi pelätä mitään? Sellainen, joka liikkuu paljon tai kulkee paljon…" En tiedä, mikä olisi
sopiva sana englanniksi 'laajamittaiselle matkustamiselle'.

Sellainen, joka liikkuu laajalla alueella Jumalan vuoksi ja toisille hyvää tehden, mutta joka ei kuulu tähän maailmaan, sellainen
ihminen ei pelkää mitään. Hän seisoo yläpuolella… – marathi on hyvin syvällinen kieli, sanoisin, ja sen yksi sana merkitsee
montaa asiaa. Kuten tämä: "Ādhi vyādhi maranā varati, Pāy. ashā purushāchā re." Tarkoittaa: "Tämän laatuinen henkilö seisoo
kaiken yläpuolella. Hänen jalkansa ei kosketa sairauksia, mielen ongelmia, eikä edes kuolemaa. Kun sanotaan, että tällaisen
henkilön jalka on näiden päällä, se tarkoittaa myös, että hänen jalkansa vaikutuksesta nämä ongelmat väistyvät. Kieli on
kaksiselitteinen. Eli sellaisen henkilön jalka on kaikkien näiden kolmen asian päällä, sairauksien, mielen ongelmien ja kuoleman.
Jalka on niiden päällä.

Se tarkoittaa, että sellainen henkilö on tämän yläpuolella. Eli jos on joku tämän laatuinen henkilö, ja hänen jalkansa koskee
sairaita tai mieleltään häiriintyneitä ihmisiä tai kuolleita, tällainen henkilö voi nostaa heidät korkeammalle, voi nostaa heidät pois
siitä. Sillä on kaksoismerkitys. Koko teema toimii tällä tavalla: henkilön, joka kuuluu Jumalalle, joka tunnustaa Jumalan
omakseen, ei tarvitse pelätä eikä turhautua. Tänään tarvitsin sitä hyvin paljon. Sillä toisaalta on tietysti ilo nähdä niin monia
sahaja-joogeja, todellisia sahaja-joogeja, ei teennäisiä oppilaita tai dramaatikkoja, vaan todellisia, korkealaatuisia sahaja-joogeja.
Ja joitakin ihmisiä, jotka ovat reuna-alueilla, ovat olleet siellä jo kauemman aikaa, Minun on joskus vaarallista tavata, sillä he
tuhoutuvat. Sellaisella hetkellä tarvitaan tällaista laulua, ja lapsuudessa aina, kun tunsin oloni epätoivoiseksi, Minulla oli tapana
laulaa tätä laulua. Se on hyvin koskettava laulu. Onko selvä?

Mutta sanasta sanaan en pysty selittämään. Tunnetilani ei taida oikein olla sopiva siihen. Tämä liikutti Minua suuresti. Tämä on
'Rutambhara Pragnya' (sisäinen valaistunut tieto). Halusin sitä hyvin paljon tänään. Tänä aamuna kerroin teille tästä uudesta
tietoisuudesta. Pragnya. 'Gnya' tarkoittaa tietoa ja 'pra' herännyttä tietoa. Ja se syntyy meditaatiosta, meditaation
ylläpitämisestä, ja sen seurauksena tapahtuu 'samadhi' (kollektiivinen tietoisuus). Se on eräänlainen hedelmän kypsyminen.

Kun kypsyminen tapahtuu, silloin syntyy maku, luonteen ihanuus, ja silloin alatte nähdä ympärillenne, kuinka Luonto, Jumaluus
leikkii lempeästi kanssanne. On saavutettava tällainen tila. Jokaiselle sahaja-joogille on tärkeää saavuttaa tämä tila, koska
jollette ole vähintäänkin saavuttaneet tätä tilaa, olette edelleen vaaravyöhykkeellä, mikä, kuten kerroin, järkyttää Minua suuresti.
Jokaisen on siis päätettävä saavuttaa tämä tila, jossa näette joka päivä Jumalan siunauksien tulevan esiin. Se tarkoittaa, että
astutte Jumalan valtakuntaan. Tämä on Jumalan valtakunta, jossa teistä pidetään huolta, suojellaan, ohjataan ja viedään perille
saakka taivaalliseen autuuteen. Materiaalisen ilmenemisen kautta, henkisen ilmenemisen kautta, taloudellisen ilmenemisen
kautta, ihmissuhteiden ilmenemisen kautta, hyvin monen ilmenemisen kautta, ja myös luonnossa tapahtuvan ilmenemisen
kautta, jolloin näette auringon, kuun, tähtien, taivaan ja kaikkien viiden elementin auttavan teitä. Tämä tila on teidän kaikkien
saavutettava. Painotus on: teidän KAIKKIEN pitää se saavuttaa. Vasta silloin tapahtuu korkeampi ylösnouseminen.

"Kuinka tällainen tila saavutetaan?" – sitä kysytään usein. Ensimmäinen asia on se, kuten tänään kerroin, että olette
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äärimmäisen onnekkaita koko maailman muihin etsijöihin verrattuna, joita on ollut, joita tulee olemaan ja joita on. Koska etsijät
ovat käyttäneet niin monia keinoja voittaakseen vaikeudet, mitä teidän ei tarvitse tehdä. Esimerkiksi he saattoivat meditoida
vaikkapa jonkun Jumalan nimeä, ja huomio meni nimen toistamiseen, sen Jumalan rukoilemiseen tai ajattelemiseen, ja kaikkea
sellaista, mutta kaikki oli täysin mekaanista, ja he joutuivat aina jonkinlaisen alhaisen 'siddhin' (voiman) valtaan, eli saivat
riivauksen itseensä. Ne ihmiset, jotka hokevat esimerkiksi Raman nimeä, olette nähneet monia sellaisia, alkavat hyppiä ja
käyttäytyä oudosti. Sen sijaan, että huomiosta tulisi keskittyneempi, se muuttuukin hyvin rauhattomaksi ja kummalliseksi,
epävakaaksi. Ja kun ihmisistä tuli epävakaita, ja eräänlainen vasemmanpuolisuus valtasi heidät, he vain nauttivat siitä, aivan
kuin juopuneet nauttivat. Sellaiset ihmiset nyyhkivät, itkevät ja nauttivat itkemisestään, häiritsevät sillä muita, eikä heillä ole
voimaa päästä pois siitä. Niin riivattuja he ovat.

Toisen tyyppiset, kunnianhimoiset ihmiset, kuten monet tutkijat ja sen tyyppiset määrätietoiset ihmiset, joutuvat itsehypnoosiin.
He ovat täysin itsekeskeisiä ja käyttäytyvät mitä typerimmällä tavalla, ja hekin tulevat riivatuiksi kuten Hitler ja kaikki muut. Niin
moni näistä nykyajan maailmaa hallitsevista henkilöistä, joiden pitäisi edustaa demokratiaa, kommunismia tai mitä tahansa,
ovatkin suurimmaksi osaksi itsevaltiaita, ja siksi meillä vallitsee nyt kaaos. He kehittävät kansallishenkistä aatetta tai muuta
vastaavaa ja yrittävät käyttää hyväkseen ihmisten oikeanpuoleisuutta ja saada heidät sotimaan ja tekemään kaikenlaista tuhoa.
Tämän tyyppinen huomio on mahdollista ihmisillä, jotka ajattelevat olevansa hyvin suuria, kuten hindut ja kristityt; he ovat
enimmäkseen sotaisia ihmisiä. Muslimit… Nykyään kaikki muslimit käyvät sotaa, kuvitelkaa, keskenään, mikä on kaikkein
hulluinta. Ja kaikki kristityt sotivat keskenään. Ja hindut sotivat keskenään. On vain kaksi kansakuntaa, joissa on tavallaan
hinduenemmistö, toinen on Nepal ja toinen Intia, ja ne riitelevät koko ajan keskenään. Ei mene päivääkään etteikö olisi uutisia
jostain riidasta, koska hindut eivät tartu miekkaan, mutta he riitelevät kyllä hyvin kylmäverisesti.

Tämä siis on tilanne. Ja jälleen Jumalan nimissä, koska he aloittivat hyvin eri tasoilta, ja huomio meni oikealle tai vasemmalle, ja
he kehittivät itselleen nämä voimat. Mitä meidän pitää sitten tehdä? Ensinnäkin, Jumalan armosta, kuten kerroin, olette kaikki
oivaltaneita ihmisiä, joten teidän ylösnousemuksenne tapahtuu keskellä, mikä on erittäin vaikea asia, todella vaikea, epäilemättä.
Teidän täytyy oppia pysymään keskellä. Miten pitää huomio keskellä, se on vaikeaa monelle, jotka eivät ole vielä nousseet
itsensä yläpuolelle. Kun meditoitte, yrittäkää meditoida tavalla, jossa ennen kaikkea huomio pysyy. Sitten huomaatte, että
pääsette 'samadhi'-tilaan, eli tilaan, jossa alatte tuntea iloa ja Jumalan siunausten autuutta, ja alatte sanoa: "Oi Jumala, mikä
siunaus, mikä siunaus, mikä siunaus!" Kun olette saavuttaneet tämän tilan, silloin teidän pitää oivaltaa: "Kuka minä olen?" Kuka
sinä olet?

Mitä sinä olet? Olet Henki. Kun olette saaneet pysyvän huomionne vakiintumaan Henkeen, saatte kehitettyä itsellenne tilan,
jossa olette täydellisessä, iloa antavan todistajuuden tilassa. Ne, jotka ovat täällä, voivat arvioida itseään tavallaan aika
yksinkertaisesti. Ne, jotka yrittivät saada itselleen parhaat huoneet, he ovat varmaan tehneet varauksen kymmenen päivää
etukäteen, ja ovat tehneet sitä ja tätä, että ovat saaneet hyvän huoneen. Ne, jotka haluavat saada itselleen parasta ruokaa, tai
haluavat mielessään parhaan ajan tai asemaa itselleen. Katsokaa itseänne rehellisesti. Sahaja Yogassa on kysymys
rehellisyydestä. Parasta yksityisyyttä itselleen. Teidän kaikkien pitää katsoa itseänne.

Sitten mies ja vaimo haluavat yksityisyyttä itselleen. Nyt ei ole miehen ja vaimon tarkoitus viettää aikaa yhdessä, tai kenenkään
puhua kovaäänisesti, kulkea ympäriinsä pitämässä hauskaa. Ei, olette tulleet tänne meditoimisen takia. Minusta se on hyvin
lyhyt aika, koska ihmiset käyttävät tuhansia päiviä vakiinnuttaakseen meditatiivisen mielentilansa. Tässä kiihkeässä
elämänrytmissä teillä täytyy olla voimaa vakiintua Menkää siis meditatiiviseen mielentilaan. Joidenkin mielestä he ovat tulleet
pitämään kunnon lomaa, eikä täällä ole merta, niin miten voi käydä uimassa – tämän tyylisellä asenteella. Ne, jotka ovat riittävän
varakkaita, pyytävät lisää mukavuuksia: "En saanut ruokaa, minun pitää saada tätä, parasta annettavaa minun lapselleni tai
miehelleni, vaimolleni." "Minun." Ei haittaa, jos yhden yön nukkuvat miehet yhdessä ja naiset yhdessä. Jos on lapsia, niin silloin
voi, mutta avioparien ei tarvitse lainkaan nukkua yhdessä nyt, kun kaikki meditoimme yhteisessä tilassa.

Olette tulleet tänne aivan erityistä tarkoitusta varten. Olette maksaneet siitä! Olkaa siis meditatiivisessa tilassa. Huomaan, että
kaikki puhuivat kovaan ääneen. En nähnyt heidän olevan meditatiivisessa tilassa. Kaikki ajattelivat nauttivansa täällä olostaan,
on oikein kivaa ja mukavaa. Kaikki tällaiset ajatukset ovat vanhoja ajatuksia. Hiljaisuus on saatava vakiintumaan sisällä ja
ulkopuolella. Minun on sanottava, että intialaiset osaavat tämän, he tietävät tämän kaiken, joten en puhu intialaisten



luonteenlaadusta, mutta Australia. Vierailin kaikissa Australian ashrameissa.

Sydneyn ashramissa asui 50 - 60 ihmistä joka päivä. En koskaan kuullut ihmisten puhetta tai askelten ääniä, kun olin siellä. Enkä
viipynyt siellä vain päivää, paria, vaan 10 - 15 päivää. Ei mitään liikettä tai lasten itkua, ei mitään, en kertaakaan kuullut
ääntäkään. Tämä on yksi tapa tarkkailla huomiotanne, että mitä puhutte silloin, kun olen läsnä? Mitä sanotte? Teidän on
tiedettävä protokolla. Kenelle puhutte? Ette voi pelleillä tai vitsailla. Minä voin vitsailla.

Voitte hymyillä joskus tai nauraa joskus, mutta se on tehtävä arvokkaasti. Kenelle te puhutte? Syy on siinä, kerron teille kaiken
tämän, koska vain tällainen hyvä ymmärrys, tällainen käyttäytymistapa auttaa teitä. Ei tässä Minua auteta. Minua ei olla
pelastamassa, en Minä ole saamassa oivallustani. Teidän on saatava hyötyä Minusta. Joten yrittäkää sovittaa huomionne sen
mukaisesti. Jotkut ihmiset asuvat joskus hetken luonani. Joskus kutsun heidät tarkoituksella nähdäkseni mikä heidän
ongelmansa on. Joistakin luonani asuvista huomaan, että he muuttuvat yhä vain hienojakoisemmiksi ja syvemmiksi.

Jotkut taas alkavat yrittää hyötyä ja ottaa vapauksia ja tavallaan muuttaa elämäntyyliään, mikä on hyvin maallista ja niin tyhmää,
että en voi ymmärtää sitä. Tämän tietoisuuden pitäisi olla sydämissänne, että tämä aika on hyvin tärkeä. Olette tulleet tänne
erittäin tärkeällä hetkellä. Ja aika, jonka olette kanssani, on kaikkein tärkein aika tästä tärkeästä ajasta. Historiallisesti tämä on
kaikkein tärkein aika, ja teidän on otettava siitä täysi hyöty sanan täydessä merkityksessä. Jotkut ajattelevat saavansa rahaa
Minusta, ja se olisi suuri hyöty. Hyvä on, ottakaa. Jotkut ajattelevat, että jos saisivat vähän aikaani, se olisi heille suuri hyöty.
Hyvä on, saatte, ottakaa. Tai jotkut ajattelevat, että jos voisivat hyötyä Minusta niin, että saisivat tuntea egonsa hemmotelluksi –
"Olen suuri herra" ja muuta sellaista.

Hyvä on. Mutta viisaat ottavat itselleen parhaan hyödyn, ja se on sisällä tapahtuva kasvu. Ensimmäisen tietoisuuden pitää olla
se, että olette niin onnekkaita, että edessänne seisoo joku, joka hallitsee kaikkia keskuksia, kaikkia voimia tai joka on kaikkivoipa.
Kuinka paljon olette hyötyneet siitä, se on tärkeintä. Voidaan sanoa, että asun enimmäkseen kahdessa paikassa, Englannissa ja
Intiassa, ja kontrasti näiden kahden paikan välillä on se, että mitä kauemmin viivyn Intiassa, sitä protokollamaisempia heistä
tulee, koska heidät on opetettu vanhoihin traditioihin. Mutta Englannissa huomaan, että ihmiset alkavat käyttää hyväkseen,
pilailla ja laskea leikkiä. Ette voi tehdä sellaista! Katsokaas, on eri asia miellyttää, ja on eri asia käyttäytyä sopimattomasti ja
pinnallisesti niin voimallisen persoonan kanssa. Jos esimerkiksi laitatte peltilevyn Niagaran putouksen alle, mitä peltilevylle
tapahtuu? Se ei kestä pientäkään vesiryöppyä.

Rutambhara pragnyasta huolimatta, kuten auringonpaiste tänään, olitte varmaan eilen hermostuneita ja ajattelitte: "Olemme
tulleet tänne, meidän täytyy asua teltoissa ja sataa vettä" – tiedän, että moni varmaan ajatteli näin. Mutta sellainen, joka on
saavuttanut sen tilan, ei olisi hermostunut: "Entä sitten? Jos pitää asua teltassa, se ei haittaa. Olen täällä erityistä tarkoitusta
varten. Kunhan vain saavutan tämän tarkoituksen, muulla ei ole väliä. Mitä epämukavuudesta ja kaikesta muusta, jota minulle
sattuu, minun on saavutettava tämä tarkoitus." Kaikki teistä eivät vielä näe Minua niin selkeästi, kaikki eivät vielä kykene siihen,
sillä ei ole merkitystä. Kaikkein tärkeintä on: "Minun on saavutettava se tila, olen tullut tänne sen takia. En hauskanpidon, ruoan
tai mukavuuden takia. En minkään muun takia kuin sen, että saavutan erityisen tilan, jossa minusta tulee Guru.

Miten valmistaudun siihen?" Meidän on oltava äärimmäisen varovaisia, koska Jumalallinen huomio ei nosta teitä suoraan. On
kysymys tasapainosta. Teidän on oltava koko ajan tasapainossa, muistakaa se, ja teidän täytyy olla äärimmäisen varovaisia
kuinka pitkälle menette tämän tasapainon kanssa. Entä miten sitten kehitytään? Ei haittaa, älä huolehdi auringosta, Minä pidän
siitä. Kutsuin häntä tänä aamuna. Miten huomiota hallitaan? Katsotaanpa, mitä eri huomion tiloja on. Huomionne voi olla
luonteeltaan älyllinen.

Mitä tahansa katsotte, näette sen älyllisyyden kannalta. Monelle ihmiselle kehittyy sellainen egoistisessa yhteiskunnassa. Ja jos
teissä on lisäksi jokin älyllisten bhuuttien riivaus, niin Jumala varjelkoon teitä ja muita. Älyllinen huomio voi olla sellainen, että
alkaa ajatella kaikesta näkemästään: "Mitä hyötyä saisin itselleni tästä? Paljonko säästäisin?" Se on hyvin nokkela. "Se on
edullisempaa tällä tavalla." "Jos menen tätä kautta, säästän aikaa", "Säästäkää rahaa." "Säästäkää aikaa." Säästetään kaikkea ja
säästytään omalta Itseltäkin.



Elämänne on pelkkää säästämistä. Huomiosta tulee älyllinen, kun yritätte säästää rahaa. Säästetään siellä, säästetään täällä.
Teette omia laskelmianne. Mutta jos yritätte säästää rahaa spontaanisti - oikeastaan ei tarvitse yrittää mitään, rahaa vain
säästyy itsestään. Mutta älyllinen huomio yrittää koko ajan olla järkevänä asioista. Se väittelee, antaa selityksiä. "Olisiko
parempi…?" Nykyään kaikki on ale, ale, ale, ale, ale, että siitä tulee aivan hulluksi. Minun piti ostaa lippu Amerikkaan.

Sanoin: "Älkää myykö Minulle mitään kallista lippua 1. luokkaan… Matkustan halvalla lipulla". Niinpä he myivät Minulle sellaisen
lipun, että en olisi päässyt palaamaan takaisin Lontooseen ainakaan vuoteen, ja sen Amerikan englannin kanssa olisin joutunut
eksyksiin, jonnekin. He olivat nähneet niin paljon vaivaa, tiedättekö, tämä muutetaan tänne ja tämä tänne. Tällainen kamala
huomio on hyödytön. Antakaa olla, unohtakaa koko juttu. Tällaisella säästämisellä en ole nähnyt kenenkään rikastuvan. Jos
haluan vaikka mennä ostamaan maalia. No me ostamme maalia. Sitten ihmiset ajattelevat: "No, jos tuomme sen takaisin, niin
miten voimme palauttaa sen, mitä meidän pitäisi tehdä, ja kaikkea sellaista." Typerää!

Mieli on koko ajan sillä tasolla. Annan esimerkin. Muutama päivä sitten hankimme maalia, jotta voisimme maalata lasia.
Huomatkaa asian hienojakoinen puoli, karkeassa puolessa on viittaus hienojakoisempaan – ja maali tuotiin paikalle. Se ei
maksanut juuri mitään, 80 penniä tai jotain. Hyvä, Minulla on varaa siihen, ja siksi ostin sen. Jos ei ole varaa, ei pidä ostaa!
Ihmiset sanoivat: "Meidän pitää palauttaa se". Sanoin: "Miksi ihmeessä? Nyt se on tuotu ja nyt pitäisi palauttaa. Polttoainettakin
kuluu, kun pitää ajaa sinne.

Laskeminen on myös typerää, ja hukkaatte vain aikaanne." "Mutta Äiti, kun me kuitenkin säästämme kaksi penniä!" Sanoin: "Hyvä
on, nyt Minä säästän paljon rahaa ja näytän miten." Otin maalin ja maalasin monia kohtia, jotka näyttivät lasilta tai olivat kuin
kiveä, ja kaikki näytti niin kauniilta. Negatiivinen mieli osaa vain laskelmoida. Jos mielenne on sellainen, tietäkää itse, että teidän
on päästävä eroon sellaisesta laskelmoinnista. Ale, ale, ale, ale, ale, ale ostoksista pitää luopua. Pysykää keskellä. Ei tietenkään
pidä mennä liiallisuuksiin. Mutta ei myöskään pidä koko ajan laskeskella tällä tavalla, koska siten tuhlaatte tärkeää herännyttä
huomiotanne, joka hyvin harvoilla on tässä maailmassa.

Teidän on tiedettävä, että olette oivaltaneita sieluja, ette ole tavallisia maallisia ihmisiä. Olette erityisiä ihmisiä, eikä teidän pidä
tuhlata huomiotanne turhaan pikkurahojen laskemiseen ja muuhun sellaiseen. Mennään eteenpäin. Katsotaan, mitä tapahtuu. En
koskaan laske rahoja, sen tiedätte, mutta elän hyvin halvasti, ja tekin voitte tehdä niin. Tällainen älyllinen huomio on myös
turhantarkka huomio. Päivällä se alkaa säästää rahaa, ja illalla sitten sen pitää saada drinkkiä. Kaikki säästetyt sentit valuvat
juomalla viemäriin. Pelkkää syntiä. Mikä tällaisen luonteen loppusummaksi jää?

Omaa mielenlaatua on kontrolloitava. Erityisesti egoistiset ihmiset ovat äärimmäisen laskelmoivia, mikä yllättävintä. Mutta
sellaiset ihmiset, kuten intialaiset, jotka eivät laskelmoi, eivät ole kovin rikkaita. He ovat hyvin anteliaita, heillä on aina rahaa
Sahaja Yogalle. Minulla ei ole koskaan ollut heidän kanssaan ongelmia rahan kanssa, koska he eivät ole niin laskelmoivia. He
haluavat tehdä asioita toisten hyväksi, ei itsen, vaan toisten. He käyttävät rahaa toisten hyväksi. Jos he tulevat käymään
luonanne: "Hyvä, avatkaa sydämenne. Nyt ei kitsastella." Ei tuhlata juomiseen ja omaan mukavuuteen, vaan toisten mukavuuden
hyväksi.

Se on heidän käytäntönsä ja perinteensä. Tässä suhteessa teidän on omaksuttava tuo perinne: "Ooh, nyt he tulivat. Nyt ei
kitsastella. Mitä voisimme tarjota?" Tämä on tärkein asia ymmärtää, että ne, jotka ovat eniten mukavuutta rakastavia, ovat
todella kitsaita. Älyllinen huomio on huonoin huomio, koska älyllisyys myös huijaa teitä. Se on viekas, ja ajattelette: "Olenpas
ollut fiksu, olen säästänyt kaksi penniä". Mutta olette hukanneet sielunne. Ette ole enää sahaja-joogi. Annan esimerkin.

Sanoin eräille henkilöille: "Jättäkää pakettiauto tänne ja menkää junalla, tämä pakettiauto näyttää olevan huonossa kunnossa."
Sain kuulla kaikenlaisia selityksiä, ja molempien käsien sormet menivät tällä tavalla Minua kohti. Sain niin tarpeekseni tällaisesta
pommituksesta, että sanoin, menkää sitten. Ja auto kaatui, ja joku osa meni rikki, tai jotain, ja nyt se on epäkunnossa. Niin
heidän täytyi tehdä kuten olin sanonut. Ilman pommitusta, jos he olisivat kuunnelleet Minua, kaikki olisi hyvin. Huomion ei pidä
olla materiaalisten ja maallisten asioiden säästämisessä, vaan huomiota itseään pitää säästää. Kysykää itseltänne: "Missä
huomioni on?" Olen nähnyt, että tilaisuuksissa jotkut ihmiset kuuntelevat Minua keskittyneesti, mutta jotkut eivät pysty siihen.



Jotkut pystyvät keskittymään lyhyen aikaa, ja jotkut pitkästyvät jonkin ajan kuluttua.

Jotkut katsovat sinne, jotkut katsovat tänne. Se, kuinka paljon huomiota olette säästäneet, saa olla ainoa huolenaihe
sahaja-joogilla. Unohtakaa muut ihmiset, he ovat kaikki roskan kerääjiä. Unohtakaa muut ihmiset, jotka eivät ole etsijöitä, jotka
eivät ole teidän tasollanne, mutta te olette korkealla tasolla. Mitä teidän pitää sitten säästää? Esimerkiksi, joku on kuningas. Ei
hän välitä muutaman pennin säästöstä. Vaikka nykyään, en tiedä, en osaa sanoa varmasti! Hekin varmaan tekevät tällaista,
mutta hän välittää kunniansa ja arvokkuutensa säästämisestä. Mutta sahaja-joogille kaikkein tärkein asia on: teidän pitää
säästää huomiotanne.

Sitä kutsutaan nimellä 'chitta nirodha'. ´Nirodh´ tarkoittaa huomionne säästämistä. "Minne se menee? Se on minulle niin tärkeä
asia! Minne se pakenee?" Miten huomiota sitten säästetään? Keskittymisen kautta. Keskittykää. Yrittäkää keskittyä. Älkää
antako huomion heilahdella.

Vähitellen saatte aikaan keskittymisen. Voitte katsoa kuvaani, se on paras keino. Keskittykää, viekää se sydämeenne, antakaa
sen tulla yhdeksi sydämen kanssa. Olette onnekkaita ihmisiä, teidän ei tarvitse ensin muodostaa kuvaa ja sitten luopua siitä,
koska se on vain 'avalambana', eli riippuvuus, ja sitten poistatte sen. Teille se merkitsee täydellistä riippuvuutta ja Minulle
taakkaa – täydellisen ilon taakkaa. Kun keskitytte Sahaja Yogaan, aivan täydellisesti Sahaja Yogaan, silloin hallitsette ja
säästätte huomiotanne. Nämä ovat yhden tyyppisiä ihmisiä. Toisen tyyppinen huomio on ihmisillä, joilla on hyvin negatiivinen
asenne. Ensimmäiset ovat ikään kuin positiivisia, tavallaan positiivisia, jotka säästävät rahaa ja kaikkea muuta, mikä on
hyödytöntä. Toisen tyyppiset ovat kaikkien katastrofien, surkeuksien ja vahinkojen arkkipiispoja. Sentyyppinen huomio.

Jos lukee sanomalehden joka aamu, silloin saa tällaisen huomion. Kaikilla sanomalehden toimittajilla on sellainen huomio, joka
etsii katastrofeja. Tarkoitan, että kieroutuneella tavalla he ovat onnellisia katastrofeista. Tiedän tällaisia ihmisiä: "Voi Äiti, tulin
seminaariin, mutta ongelma on se, että ei ole vettä." Huomio on katastrofien löytämisessä sisältä ja ulkoa. "Mitä tapahtui?"
"Kauhea katastrofi." "Mitä tapahtui?" "Kadotin neulan." Tällaiset tyhmät ajatukset ovat absurdeja.

He itkevät ja nyyhkyttävät ja tekevät kaikkien olon kurjaksi, "Ooh, minulla on niin kurja olo." "Mitä?" "Mieheni ei puhu minulle." Tai
"lapseni ei ole luonani". Sellaiset ihmiset ovat äärimmäisen omahyväisiä, kun kysymyksessä ovat heidän ihmissuhteensa. He
tekevät kaikista sellaisia, "Se henkilö ei puhunut minulle kauniisti, ja hän oli sellainen ja tällainen." He loukkaantuvat pienestäkin,
ja sillä he uskovat säästävänsä tunteitaan, jos eivät mitään materiaalista. Sellaiset ihmiset pelkäävät puhua kenellekään, ja
vaikka joku sanoisi jotain ystävällistä, he säpsähtävät tällä tavalla ja rypistävät otsaansa. Syy on siinä, että he eivät tiedä, mitä
säästää, ei ainakaan tunteitaan. Ei tarvitse säästää tunteitaan, olette suojassa.

Mitä se haittaa, jos joku sanoo teille jotakin, olette yläpuolella, kukaan ei voi koskea teihin! Tuhlaatte koko ajan huomiotanne
yrittämällä säästää tunteitanne. Ei tarvitse pelätä ketään millään lailla, koska joku saattaa sanoa jotain pahasti, sen takia ette
halua tehdä jotain asiaa. Sellaiset kompromisseja tekevät ihmiset eivät ole ymmärtäneet Sahaja Yogaa. Sahaja Yogassa ei ole
lainkaan kompromisseja. Se on kuin timantti. Timantti pysyy timanttina, vaikka mitä tapahtuisi, se on ikuinen, se on sellainen. On
ymmärrettävä, että huomion ei pidä antaa ajautua tällaiseen tyydytykseen, joka juopoilla on, että he ovat kaikkein kurjimpia
ihmisiä. Kuvitelkaa. He itkevät ja nyyhkivät koko ajan, ja ihmiset ajattelevat, että he ovat hyvin onnettomia.

Sillä hetkellä teidän on säästettävä huomiotanne, että ette antaudu hyödyttömään pelon ilmaisuun omista tunteistanne. Tänään
he lauloivat laulua. Laulu täytti Minut. Se toi täydellisesti esiin sellaisia ilmaisuja, joita ei spontaanisti olisi tullut esiin juuri nyt.
Mutta suurin asia, jonka se teki, oli muistutus Minulle siitä, että: "Olet Jumala. Sinun ei tarvitse turhautua, Sinun on pidettävä
huolta kaikista heistä, ja Sinä olet voimallinen. Miten voitkin epäillä Itseäsi ja tuntea turhautuneisuutta?" Tämä heijastuu
voimakkaasti kuin peili, katson peilistä Itseäni. Samalla tavalla teilläkin pitäisi olla ymmärrys tunteistanne, ja tunteen pitää olla
peili, teidän pitää nähdä itsenne tunteissanne, miten käyttäydytte, kohtelette muita, miten puhutte. Sellaisten ihmisten pitää
kantaa aina peiliä mukanaan ja tuntea itsensä yleväksi.

Olette sahaja-joogeja! Ja peilin heijastuksessa teidän pitää nähdä Minut eikä itseänne. Joskus ilmeeni on sellainen, että olen
täysin turhautunut sahaja-joogeihin, hyvin paljon. Silloin vain menen peilin eteen ja sanon: "No niin, nyt puhtia! Sinulla on kaikki



voimat, Sinun kaikki chakrasi ovat heränneet. Kenelläkään aikaisemmin tulleella ei ollut sitä. Sinä olet luonut tämän maailman, ja
Sinun täytyy se pelastaa. Joten ryhdistäydy." Ei pidä menettää rohkeuttaan, ei pidä kantaa huolta. Vain tunnepuolella joskus
tunnen, että joidenkin kohdalla Minun on luovuttava heistä, lopullisesti.

Äitinä tunnen, että he ovat lapsiani, en Guruna. Gurulle he eivät ole ongelma. Sitten alkaa kuohunta sisälläni: "Ei, vaikka Minun on
luovuttava, se ei haittaa, Minun on nostettava ylös, täydellisesti" – ja tämän voiman avulla se toimii. Heijastuksen täytyy olla
Minusta, jostakin ihanteellisesta edessänne, joka antaa teille energiaa, kuten tämä laulu, eikä heijastus onnettomasta henkilöstä.
Kristus, joka seisoo edessänne, kuten Sikstuksen kappelissa, eikä mikään surkea luuranko, joka näyttää vielä pahemmalta kuin
te. Luokaa näitä mielikuvia Äidistänne, joita teidän pitää nähdä tunteissanne ja kohotkaa! Tämä on toinen huomion tyyppi, jota
teidän on hallittava. Kolmas tyyppi on kamalan idioottimainen. Idioottimainen huomio syntyy toisesta tyypistä, jossa ihminen
heittäytyy tunteisiinsa. Tämä on kolmannen tyypin A-versio.

Kolmannen tyypin B-versio syntyy ensimmäisestä tyypistä, joka on tyhmä. Meillä on siis kahdentyyppisiä ihmisiä, idioottimaisia
ja tyhmiä. Intian kielessä näitä kuvaa vain yksi sana, erityisesti marathin kielessä, se on 'murkha'. Intialaisille molemmat ovat
sama asia, kuin ympyrä, joka sulkeutuu samassa pisteessä. Englannin kieli on jossain suhteessa hyvä, ainakin se erottaa
erilaiset murkhat, ihmiset voivat olla tyhmiä tai idiootteja. Koska psyyke on täällä niin sekaisin, niin psykologit ovat erotelleet
niitä. Jotkut ovat skitsofreenisia, jotkut idiootteja, jotkut tyhmiä, jotkut aaseja. Tämä kolmas tyyppi on pahin, Minulle kaikkein
turhauttavin. Ne tarrautuvat Minuun kuin iilimadot, ne puhuvat tyhmyyksiä koko ajan. Idiootteja ei vain jaksa, eihän?

He saavat ihmisen pitkästymään. Eli kun kaikki tällaiset pannaan yhteen, sitä kutsutaan 'murkhaksi'. En halua analysoida sitä, se
on vähän liikaa. Jos teillä on tämän kaltainen huomio, silloin on parasta pysyä hiljaa. Älkää puhuko. Kuunnelkaa vain muita, mitä
he sanovat. Jotkut ihmiset vain puhuvat, puhuvat, puhuvat lakkaamatta, epäolennaisesti, tarpeettomasti ja tuhlaavat
energiaansa, ja sellaiset ihmiset kaveeraavat aina nokkelien kanssa. Nokkelat ja tällaiset ihmiset kulkevat käsi kädessä, koska
nokkelat haluavat narrata muita, ja tyhmät haluavat tulla narratuiksi. Niin kuin kuninkaalla on hovinarri, tämä on samanlaista,
tämä yhdistelmä toimii samalla tavalla. Tällaisten ihmisten on parasta pysyä hiljaa ja säästää kaikki huomionsa ja energiansa
vain itsensä puhdistamiseen.

Kaikki tällainen idioottimaisuus menee ohi nopeasti, jos vain yrittää suojella itseään. Älkää sanoko mitään, älkää puhuko
tyhmyyksiä ja idioottimaisuuksia, pysykää hiljaa ja tarkkailkaa muita. Joskus tällaisista ihmisistä voi tulla suurenmoisia
instrumentteja Jumalan voimalle, jos he jättävät tyhmyyden ja idioottimaisuuden. Tässä ovat nämä kolmen eri tyyppin ihmiset,
mutta neljäs tyyppi on keskittynyttä elämää viettävät ihmiset. Ihminen, joka tekee kovasti töitä vaikkapa toimistossa, on
erinomaisesti menestynyt henkilö, ja sitä ja tätä ja kaikenlaista, ja on myös hyvin keskittynyt. Joku, joka tekee hyvää työtä missä
tahansa, intensiivisesti, on keskittynyt. Kotiäiti, joka pitää huolta miehestään ja lapsistaan on hyvin keskittynyt, ja mies, joka pitää
huolta perheestään ja asioistaan hyvin keskittyneesti. He osaavat maalata ja tietävät, miten tehdä asioita, ja heillä on näppärät
kädet, ja he osaavat kaiken. Mutta sellaisten ihmisten huomio saattaa olla kovin mukautumaton, hyvin mukautumaton, kuin
muovia, tai sanotaan, kuin kumia. Asiaa voi korkeintaan yrittää parantaa, kuten olen nähnyt teidän joskus käyttävän jotain
kosteussuojaukseen; sitä sivellään pinnalle, ja jonkin ajan kuluttua se on imeytynyt sisään.

Sellaiset ihmiset eivät enää pääse irti siitä. Eivät pysty. He eivät osaa nauttia mistään. Heille ei voi puhua mitään, ennen kuin on
esittänyt asiakirjat. Jos siis haluaa puhua tällaiselle ihmiselle, on näytettävä asiakirjat ja esitettävä ne ennen aloittamista. Jos
asia on dokumentoitu, he tutkivat sen, mutta jos yrittää esittää puhumalla: "Laita paperille." He ovat hyvin kuivakiskoisia eivätkä
pysty nauttimaan elämästä. He eivät ole mukautuvaisia, he eivät osaa olla luovia. He voivat olla luovia vain oman elämäntyylinsä
puitteissa, mutta eivät ilon tuomassa luovuudessa. Ihmisillä on tämäntyyppistä keskittymistä, tällaista keskittymistä he
käyttävät.

Esimerkiksi on fanaatikkoja. He kohdistavat voimansa hyvin tarkasti. Tällä tavalla kaikki uskonnot ovat levinneet, kuten
kristinusko, islam, hindulaisuus ja kaikki muut, koska siinä käytettiin fanaattisuuden kohdistettua voimaa, kohdistettua voimaa.
Jos lukee Raamatusta Paavalin kirjeitä, niissä näkee niiden kohdistuneisuuden: "Menkää sinne ja sinne ja perustakaa kirkko ja
tehkää se", ja: "Mitä olette saaneet aikaan?" Hyvin organisoitua, hyvin systemaattista, rullaa täsmällisesti kuin liukuhihna. Ja
ihmisillä on koko ajan jälkiseurauksia siitä liikkeestä. Charlie Chaplin on näyttänyt sen elokuvassaan "Nykyaika". Pidin siitä



todella paljon, kun hän teki työtä hihnalla, seisoi siinä ehkä tunnin verran, ja kun hän jonkun ajan kuluttua vapautui työstään, hän
vain jatkoi tällä tavalla. Sellainen huomio, se on kohdistunutta, eli se on jumittunut johonkin. Se ei mene syvälle mihinkään.

Jos huomionne ei keskittymällä muutu aina vain hienojakoisemmaksi, niin silloin se ei ole sitä, vaan se jumiutuu, ja
jumiutuneesta huomiosta ei ole hyötyä Sahaja Yogalle. Sellaiset ihmiset, en tiedä, eivät ehkä koskaan pelastu. Niin kutsutut
menestyneet ihmiset. He lähtevät arvomerkkeineen kaikkineen, ja Jumala sanoo: "Kääntykää takaisin, herrat, ette ole vielä
läpäisseet tullitarkastusta". On toinen yhteisö, joka toimii paljon nopeammin ja viisaammin, ja on erityisen tehokas. Nämä
ihmiset ovat vain 'jumiutuneita' ihmisiä. On neljännen tyypin ihmisiä, jotka ovat keskittyneitä. He ovat innokkaita ja syviä. He
pääsevät syvälle, koska ovat elävämielisiä. He eivät ole kuolleita, kuivakoita, heidän mielensä on elävä, he menevät syvälle.

Joskus tarkkailen ja kysyn joiltakin ihmisiltä, mitä he ajattelevat jostain tietystä henkilöstä? Tiedän heti, mitä he sanovat. Jos he
puhuvat arkipäiväisesti, "Hän on hyvä tyyppi, paha tyyppi, sitä ja tätä", silloin tiedän, mistä on kysymys. He ovat teennäisiä ja
pinnallisia. Mutta jos henkilö näkee mahdollisuudet ja heräämisen potentiaalin ja ongelmat, joita ihminen kohtaa, silloin tiedän,
että tämä henkilö keskittyy oikeaan asiaan. Sahaja Yoga vaatii aivan maksimaalista syventymistä, koska Sahaja Yogaa – jos
olette ymmärtäneet, en tiedä oletteko, tai oletteko tietoisia siitä vai ette – opitaan kokemisen kautta eikä minkään muun. Teidän
täytyy kokea ja sitten uskoa siihen. Ei niin, että se, mitä puhun, jää ehdollistumaksi mieleenne, vaan te koette sen itse ja opitte.
He, joilla on syvälle tunkeutuva älykkyys, joiden rakkaus ja tunteet ovat syvällisiä, ja joilla on yhä syvemmälle pyrkivä ymmärrys,
he ovat niitä, jotka kokevat, oppivat, kokevat, oppivat, kokevat, oppivat. He eivät anna mielen johdattaa itseään, "Ei, ei, ei.

Minun mielelläni on kokemuksia menneestä, ja se perustuu niille. Ei, minun on saatava joka päivä uusi kokemus, ja se kokemus
pitää viedä hiljaisuuteen sisälleni, sitä pitää vaalia sisälläni, sen täytyy ehdollistua sisälläni." Sahaja Yoga -kokemukset ovat hyviä
ehdollistumia. "Miten voi olla? Olen nähnyt, olen kohdannut, olen saanut. Miten se voi olla?" Mutta parhaita kokemuksia varten
ensimmäinen ehdollistuma on 'rutambhara pragnya', jossa teidän pitää olla sillä tasolla, että todella saatte sellaisia kokemuksia,
muuten jäätte vain tavalliseksi ihmiseksi, ja saatatte elää kanssani, mutta teiltä puuttuvat nuo kokemukset, se autuas tunne ja
ilo. Tämä syvälle meneminen alkaa omasta meditaatiostanne ja sen ylläpitämisestä ja 'samadhin', siemenen itämisestä ja uuden
ulottuvuuden ilmenemisestä sisällänne. On kehitettävä itselleen tällainen huomio tarkkailemalla huomiota, 'chitta nirodha'.
Samalla tavalla kuin katsotte rahojenne perään, kuin katsotte tietä autoa ajaessanne, kuin katsotte kasvavaa lastanne, kuin
katsotte vaimonne kauneutta tai miehenne huolenpitoa; kun kaikki laitetaan yhteen, te katsotte itseänne, omaa huomiotanne,
minne se suuntautuu?

Missä se jää jälkeen? Mitä huomiolleni tapahtuu? Sellaisilla ihmisillä ei ole ongelmia. Hämmästytte, että kun sellaiset ihmiset
haluavat tehdä jotakin, se tapahtuu dynaamisesti. He saavat aikaan asioita. Kenelläkään ei ole ongelmia, ja jos on jokin ongelma,
joita tulee eteen koko ajan, niin tiedätte sisällänne, että teissä itsessänne on jotain vikaa. Instrumentissa on jotain vikaa. Jos
teillä ei ole purkinavaajaa, ja rupeatte leikkaamaan purkkia auki veitsellä, se ei toimi. Sanotteko silloin: "Purkissa on jotain vikaa"
– vai onko itsessänne jotain vialla? Ei, vika on instrumentissa, ja instrumentti on pantava kuntoon.

Kun instrumentti on kunnossa – koska teillä on kaikki voimat ja kaikki siunaukset ja vielä voiman lähde kaiken takana –, kaiken
pitäisi toimia. Sen pitäisi toimia. Teillä on kokemuksia siitä, kuinka asiat ovat alkaneet toimia. Olette saaneet kokea monia
ihmeitä silmienne edessä, mutta siltikään huomio ei ole rauhoittunut näistä kokemuksista. Vieläkin 'gatanubhavas', eli vanhat
kokemukset jäävät vaikuttamaan. Vanhat samaistumiset jatkuvat. Jatkatte edelleen samalla tavalla, ja siitä irtoava lika on
edelleen olemuksessanne. Muuttakaa koko elämänne! Muuttukaa uudeksi henkilöksi! Puhkeatte kukkaan ja sitten kasvatte
puuksi, omaksukaa oma asemanne!

Omaksukaa asemanne sahaja-joogina! Huomio on saatava virkistymään. Arvioikaa itseänne. Missä teidän huomionne on ja
mikä on ymmärryksenne taso? Mikä on ymmärryksen määrä? Se on yksinkertaista: teidän täytyy miellyttää Minua. Sillä Minä
olen Huomio. Jos Minä olen tyytyväinen, olette tehneet tehtävänne. Mutta Minua ei voi miellyttää maallisilla asioilla eikä millään
selityksillä, vaan yksistään ylösnousemuksellanne. Arvioikaa siis itseänne sen pohjalta.

Jos annatte Minulle kukan tai jotakin, olen tyytyväinen vain, jos sen teon syvin olemus on korkealla ja se ilmenee aivan erityisellä
tavalla. Sanotte: "Rakastan Sinua hyvin paljon, Äiti". Hyvä on, sanotte, mutta Minun on nähtävä, että rakkaus, josta puhutte, jota



ilmaisette, on syvällistä - se tuo Minulle iloa. Se on todella yhteinen asia välillämme, ette voi kuvitellakaan. En voi elää ilman teitä
ettekä te ilman Minua. Niin yhteinen se on. Mutta toisaalta se on täysin, sataprosenttisesti suotuisaa. Vaikka suuttuisin teille,
vaikka nuhtelisin, vaikka hemmottelisin, vaikka sanoisin: "Älä tee noin!" Jos sanon: "Älä tule kovin lähelle Minua! Pysy
kauempana!"

Mikä tahansa tällainen on suotuisaa teille. Ainoa suotuisuus Minulle on siinä, että te vapaudutte, että te hyödytte jotain Minusta,
että saatte Minusta voimaa kukoistaa. Kuten Äiti Maa tuntee ylevyyttä nähdessään oman ilmenemisensä kauniissa vihreissä
puissa, se on samaa. Hän ei ole mitään. Me seisomme ja kävelemme Hänen päällään. Missä me näemme Hänet? Mutta Hän
näkee meidät näissä. Tilanne on samankaltainen. Hän vaihtaa kaikki vuodenajat. 'Rutambhara' tarkoittaa huomiota, joka vaihtaa
vuodenajat.

'Rutu' tarkoittaa vuodenaikoja. Hän on luonut kaikki vuodenajat vain miellyttääkseen meitä. Mutta mitä me teemme
miellyttääksemme Häntä? Kulutamme Hänet loppuun, piinaamme Häntä, otamme Hänestä irti kaiken, saastutamme, teemme
kaikenlaista tyhjänpäiväistä, ja sitten Hän suuttuu. Sama asia, että Hän on Rakkaus. Samassa rakkaudessaan Hän suuttuu, ja
silloin syntyy tulivuoren purkauksia ja maanjäristyksiä, ja teille tapahtuu kaikenlaista. Mutta Äitinne ei tietysti suutu niin helpolla.
Se kestää aikaa. Se ei tarkoita, että teillä on aikaa. Pitäkää huolta itsestänne, se on hyvin tärkeää.

Yhtäkkiä huomaatte nousseenne ylös. Jotkut ihmiset vain nostavat itsensä ylös, ja toiset ovat kokonaan poissa pelistä. Joten
olkaa varovaisia, varoitan teitä. Tänään on viidettätoista päivää edeltävä päivä. Neljäntenätoista päivänä teidän pitäisi muuttua
tappajiksi. Teidän pitää tappaa kaikki tietämättömyys, kaikki tyhmyys ja idioottimaisuus, kaikki nokkeluus ja kaikki tunteikkuus.
Tappakaa se osa itsestänne, tulkaa sahaja-joogeiksi, jotta huomenna saisitte siunaukset! Jumala siunatkoon teitä!
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Tänään olette kaikki kokoontuneet tänne tekemään Guru-pujaa.

Gurunne on ensin Äiti ja vasta sitten Guru, ja se on auttanut Minua suuresti. Meillä on ollut ennenkin monta Guru-pujaa,
enimmäkseen Englannissa. Varmaan ihmettelette, miksi Äiti aina pitää Guru-pujan Lontoossa. Guru-pujan aika osuu aina niin,
että olen täällä, siihen aikaan Minun on oltava Lontoossa. Monet vuodet olemme pitäneet Guru-pujan Englannissa. Jos asiaa
katsotaan 'ritambhara prAgnyan' (valaistunut tieto) mukaan, niin siihen täytyy olla jokin syy, miksi Äiti pitää Guru-pujan täällä
Englannissa. Puranoissa sanotaan, että Adi Guru Datattreya palvoi Äitiä Tamasa-joen rannalla. Tamasa on sama kuin teidän
Thames-jokenne, ja Hän itse tuli tänne palvomaan. Ja druidit, joilla oli Stonehenge, ovat peräisin niiltä ajoilta tästä hienosta
Shivan maasta, Hengen maasta. Henki asuu täällä, kuten ihmisten sydämissä, ja Sahasrara sijaitsee Himalajalla, jossa
Sadashiva asuu Kailasvuorella.

Tämä on se suuri salaisuus, miksi pidämme niin monia Guru-pujia täällä. Tämä huipentuu tänään aivan erityiseksi Guru-pujaksi
tänä vuonna, jolloin Äitinne täytti 60 vuotta, ja sillä on aivan erikoislaatuinen merkitys, koska se on Guru Sashti – teidän Gurunne
kuusikymmenvuotispäivää vietetään tänään. Ja siksi on hyvin merkittävää, että olette kaikki kokoontuneet tänne 'ritambhara
prAgnyan', valaistuneen tiedon ohjauksesta. Kaikki, mitä on tapahtunut, on tapahtunut luonnon omana lahjana teille, ja kaikki on
toiminut niin hyvin, koska se oli Jumalan halu ja Hänen suunnitelmansa. Niinpä Thames-joki, me kutsumme Häntä Thamesiksi –
englantilaisilla on tapana muuttaa kaikki nimet englantilaisiksi. Kuten Mumbaista tuli Bombay, ja Kalkutta ja muita
vastaavanlaisia sanoja. Ja Varanasin nimeksi tuli Benares. Thames-jokea, jonka nimi oli oikeastaan Tamsa, alettiin kutsua
Thamesiksi. Tamsa-nimestä on hyvä tietää, että se on Tamo Gunan, vasemman kanavan ominaisuuksien paikka. Siellä
vasemman puoleiset ihmiset asuivat kauan sitten.

He olivat hurskaita, vasemman puoleisia, emotionaalisia ihmisiä, ja he palvoivat Jumalaa enemmän, kuin esimerkiksi tekivät
'yAgnya' -seremonioita (havan). Ja Dattatreya eli täällä ja meditoi Thames-joen rannoilla. Siksi Guru-puja täällä antaa meille
hyvän taustan teidän oman guru-periaatteenne heräämiselle. Meidän on mentävä syvälle juuriin kaikkeen, jotta ymmärtäisimme
sen tärkeyden. Vasta sitten kun ymmärrätte juuret ja taustalla olevat traditiot, voitte ymmärtää pujien syvyyden, painon ja
voiman. Tänään olemme kokoontuneet tänne tekemään Guru-pujaa jälleen kerran. Sisällämme on guru-periaate, kuten viime
kerralla kerroin, ja olen myös kertonut yksityiskohtaisesti kymmenestä käskystä, jotka ilmentyvät sisällämme ja kuvaavat
erilaisia sisimpiä olemuksia meissä. Guru-pujan sisimmän olemuksen pitää herätä sisällämme, siksi olemme kokoontuneet
tähän tapahtumaan. On tärkeää, että saamme vakiinnutettua dharman sisällemme. Ilman dharmaa ei voi olla ylösnousemusta.

Ja kuten olen kertonut aikaisemmin, olemuksenne puhtaus riippuu siitä, kuinka hartaasti seuraatte dharmaa. Tämä tapahtui
Mooseksen aikana, ja silloin luotiin kaikki ohjeet ja säännöt oivaltaneita sieluja varten. Mutta luin eräästä kirjasta – se oli oikein
hyvä, sillä jos Minä olisin sanonut tämän, ihmiset eivät olisi uskoneet, että säännöt piti muuttaa. Minusta lasten ei pitäisi olla
täällä puheen aikana. On parempi viedä heidät ulos. Puheen jälkeen heidät voi tuoda takaisin – eli ne, jotka meluavat. Ne, jotka
ovat hiljaa, voivat jäädä, mutta ne, jotka meluavat, on parempi viedä ulos. Jos lapset alkavat meluta, on parempi olla ulkona tai
oven lähellä, niin että pääsette tarvittaessa ulos, eikä tule häiriötä. Ja pujan aikana voitte olla portin, tai oven luona tai jossain,
josta pääsee ulos. Nämä ihmisille annetut lait ja määräykset oli oikeastaan tarkoitettu oivaltaneille sieluille, jotka ymmärsivät
niitä.

Mutta kun Mooses huomasi millaisia ihmiset olivat, Hänen täytyi muuttaa ne hyvin tiukoiksi säännöiksi, koska sellaisten
ihmisten kanssa täytyy olla hyvin tiukka. He eivät ymmärrä muuta kuin pelkoa. Jos pitää keppiä kädessään, heidät voi laittaa
kuriin. Ilman keppiä ihmiset eivät kuuntele. He ovat kunnossa vain silloin, kun tuntevat pelkoa. Jos katsotaan kaikkien
kansakuntien tilaa, joilla on joku johtaja, pääministeri tai presidentti, he ovat kaikki hyvin tiukkoja, hyvin dominoivia ja hyvin
kuivia. Ja tavallisesti ihmiset pitävät sellaisista ihmisistä. Hitlerkin menestyi tällaisen luonteen takia. Niinpä tähän saakka guru

http://amruta.org/?p=20202


on ollut luonteeltaan hyvin tiukka ihmisille, jotka eivät ole oivaltaneita. Tavallisesti guru – hyvä guru, satguru – ei halua puhua
ihmisille paljon.

He heittävät kivillä tai eivät halua puhua ihmisille, jotka eivät ole oivaltaneita. Mutta jos he ovat oivaltaneita, silloin näiden gurujen
asenne muuttuu ihmisiä kohtaan, jotka haluavat tavata heitä. Ero on valtava oivaltaneen ja ei-oivaltaneen henkilön välillä
Jumalan protokollassa. Vaikka ihminen olisi kuningas, häntä pyydetään odottamaan ulkopuolella. Sillä ei ole mitään tekemistä,
minkälaisessa asemassa on. Jos ihminen on oivaltanut, eikä hänessä ole riivausta, hänelle annetaan korkein kohtelu. Mutta jos
hän on riivattu, silloin gurukin käskee häntä: "Mene pois ja hankkiudu ensin eroon riivauksestasi ja palaa sitten." Ja oli olemassa
kaikenlaisia tiukkoja sääntöjä, että sellaiset ihmiset pitää tappaa, tällaisia ihmisiä pitää rangaista katkaisemalla kädet tai jalat, ja
jopa puhkaisemalla silmät. Näin tehtiin, koska ihmiset eivät olleet oivaltaneita sieluja. Minusta se oli hieno oivallus Moosekselta,
että Hän otti käyttöön toisenlaisen lain, joka tunnetaan nyt sharia-lakina, jota muslimit seuraavat.

Tavallaan tämä on hyvä asia, koska normaalit ihmiset todella ansaitsevat tällaiset säännöt, mutta niiden ei pitäisi olla niin
fanaattisia, että oivaltaneiden ja ei-oivaltaneiden välillä ei ole mitään eroa. Sisällänne oleva guru herää, jos olette tiukkoja
itseänne kohtaan. Tämä on hyvin tärkeä seikka. Jos ette ole tiukkoja itseänne kohtaan, Guru ei tule heräämään sisällänne.
Ihmiset, jotka ovat laiskimuksia eivätkä voi luopua mistään, jotka pitävät mukavuuksista, eivät koskaan voi tulla guruiksi. He
voivat olla hyviä virkamiehiä tai mitä tahansa, mutta eivät koskaan guruja. Gurun pitää olla valmis elämään niin kuin hänen
täytyy. Hänen pitää pystyä nukkumaan kivilattialla, hänen pitää pystyä nukkumaan kaikissa olosuhteissa. Ei niin, että hänen
oppilaansa pakottavat hänet siihen, vaan hänen luonteensa pitää olla niin sopeutuvainen. Gurun ei pidä olla riippuvainen
mukavuuksista.

Ne, jotka haluavat Guru-periaatteensa heräävän, tulee tietää, että he eivät saa vaatia mukavuuksia itselleen. Sellaisenkin asian
eteen, kuin eiliseen tanssiesitykseen, on tehtävä todellista 'tapasyaa'. Tapasyan on oltava intensiivistä, ei voi oppia edes tanssia
ilman kurinalaista suhtautumista siihen. On tärkeää, että guru käy läpi kaikenlaisia kieltäymyksiä. Sahaja-joogin ei tarvitse, mutta
guru-sahaja-joogin on tehtävä niin. Meidän on kyettävä kieltäytymään, ja se voi kohdistua kaikkiin itsessä oleviin haluihin.
Sanotaan, että pidätte paljon jostain ruuasta, älkää silloin syökö sellaista ruokaa. Jos pidätte makeasta ruuasta, syökää silloin
jotain hyvin kitkerää, potenssiin 108. Ja jos pidätte jostain hyvin... – kuten intialaiset pitävät – mausteisesta ruuasta, syökää
silloin ruoka ilman mausteita ja suolaa. Opettakaa kieltänne käyttäytymään kunnolla.

Gurun ei sovi laittaa huomiotaan ruokaan. Olen huomannut joidenkin sahaja-joogien olevan kunnossa, kun ruokaa on pöydässä,
he ovat hyvin keskittyneitä, mutta kun on meditaatiotilaisuuden aika, keskittyminen katoaa. Se on surullista, sellaisista ei tule
guruja. Heistä voi tulla hyviä kokkeja, tai ruoanmaistajia tai jotain vastaavaa. Sellainen sopii heille paremmin, mutta jos he
haluavat tulla guruiksi, heidän on opittava hallitsemaan kieltään ja halujaan. Paastoaminen on hyväksi sahaja-joogeille, se on
oikein hyvä asia. Kaiken aikaa he huolehtivat, mitä meillä on lounaaksi, mitä meillä on illalliseksi? Sellaisten ihmisten
guru-periaate ei voi herätä, eikä heistä voi tulla guruja. Joten olkaa varuillanne. Gurun on pystyttävä kontrolloimaan kieltään.

Hänen on tiedettävä milloin pitää olla vihainen ja milloin lempeä. Hänen on tiedettävä mitä milloinkin kuuluu sanoa ja kuinka
paljon. Tämän takia monet gurut ovat saaneet eniten aikaan ollessaan hiljaa. Hiljaisuus on paras tapa, jolla voi auttaa muita,
mutta silloin, kun pitää selittää Sahaja Yogaa, on puhuttava. Muutamat ihmiset näyttävät olevan hyvin kaunopuheisia, kun
puhutaan tyhjänpäiväisistä asioista, mutta kun pitäisi puhua Sahaja Yogasta, he eivät tiedä siitä mitään. Teidän on oltava Sahaja
Yogan mestareita, jos haluatte olla guruja, ei vain puheessa, vaan myös käytöksessä, kaikessa. Ja 'karamat' (kyky tehdä ihmeitä)
tarkoittaa… En tiedä sopiiko sana karismaattinen; sanotaan sitä karismaattisuudeksi, tai sanotaan, sellainen, joka tietää, miten
se tehdään, miten Kundaliini nostetaan, miten se laitetaan Sahasraraan, miten Sahasrara aukaistaan, kaikki tällaiset asiat on
tiedettävä; miten tietoa käytetään, se on 'viniyoga' sanskritin kielellä. Guru-periaaate on herännyt henkilössä, kun hän itse on
saavuttanut jotakin. Kuvitelkaa jotain puolivalmista henkilöä esiintymässä guruna. Lopulta hän päätyy itse oppilaaksi.

Teidän täytyy olla itsenne mestareita, mutta kun kysymyksessä on guru-periaate, teidän on annettava se muille, teidän pitää
antaa se muille. Teidän on oltava korkeammalla tasolla, jotta voitte antaa sen muille, teidän on oltava hyvin korkealla tasolla. Jos
olette kiintyneitä rahaan, ruokaan tai muihin elämän maallisiin asioihin, ette pysty antamaan. Te voitte päästä tätä korkeammalle
tasolle, joka Minulla on luonnostaan, mutta jonka tekin voitte saavuttaa, eli, teillä ei tarvitse olla mitään sellaisia riippuvuuksia, ei



sääntöjä tai määräyksiä. Kuten esimerkiksi, että "minun ei tarvitse huolehtia ruuasta, minun pitää paastota" - kaikki sellainen
loppuu. Kun syötte, mutta ette syö – teidän pitäisi olla sellaisella tasolla, että syötte ruokaanne, ja jos kysytte itseltänne: "Oletko
syönyt lounasta?" "En tiedä…" "Haluaisitko syödä lounasta?" "En tiedä…" Kehon ongelmilla ei ole mitään merkitystä. "Missä
nukuit?" "En tiedä…" "Mitä söit, mitä haluaisit syödä?"

"En tiedä…" Tällaista tasoa sanotaan 'ateetaksi', jossa nousette yläpuolelle, ja mitä tahansa teette, teette sen siksi, että se pitää
tehdä. Kiinnittämättä siihen mitään huomiota, kaikki on automaattista. Mikään ei ole tärkeää, mutta ennen kuin saavutatte
ateeta-tason, teidän on sanottava itsellenne: "Mikään ei ole tärkeää", sitä sanotaan: 'avir bhava', eli eräänlainen näytelmä, jossa
teidän on esiinnyttävä. "Mikään ei ole tärkeää, matto ei ole tärkeää, voin yrittää nukkua paljaalla lattialla." Aluksi teidän pitää
tehdä niin. Mutta jonkin ajan kuluttua ette enää muista, nukuitteko paljaalla lattialla vai vuoteessa. "Missä minä nukuin? En
tiedä." Se on 'ateeta'-tila. Monien sahaja-joogien on nyt saavutettava tämä tila – tila, jossa pääsette kaiken yläpuolelle.

Jos vaikka teidän edessänne on henkilö, jota teidän pitää torua. Hyvä, annatte hänen kuulla kunniansa oikein kunnolla, ja heti sen
jälkeen hymyilette. Suutuitteko tälle henkilölle? "En tiedä. Suutuinko?" Buddha oli kerran puhumassa eräässä kylässä, ja siellä oli
joku kamala mies, joka nousi ja sanoi Hänelle kaikenlaista. Kun Buddha sitten meni seuraavaan kylään, tämä mies ajatteli:
"Minun ei olisi pitänyt tehdä niin", tunsi ehkä vasenta Vishuddhia. Niinpä hän meni Buddhan luo ja sanoi: "Anteeksi, Herra, että
sanoin pahasti. Minun ei olisi pitänyt, en tiennyt, että olette valaistunut, tein väärin, antakaa anteeksi." Buddha kysyi: "Milloin ja
missä se tapahtui?"

Mies vastasi: "Edellisessä kylässä." "Jaa, edellisen kylän olen jättänyt taakseni, enkä vaivaa sillä enää itseäni." Tämä on se
'ateeta'-tila, joka teidän pitää saavuttaa. Ei ole tärkeää, vaikka ei tunnekaan. Kun tällaiset samaistumiset jäävät kokonaan pois,
silloin teette asioita 'akarman' tilassa, aivan kuin aurinko, joka loistaa, mutta ei tiedä loistavansa. Kun värähtelyt virtaavat, ette
tiedä sitä. Tämä on jo alkanut toimia teissä. Yllätytte, kun vain nostatte kätenne, ja Kundaliini nousee. Ette tiedä, että todellakin
nostatte Kundaliinin. Miten te sen nostatte?

Ette tiedä, siinäpä se. Ateeta-tila on jo alkanut toimia teissä, mutta nyt teidän on vakiinnutettava se kaikkialle elämäänne, joka
paikkaan, että pääsette kaiken yläpuolelle. Jos onnistutte siinä, sen ylemmäksi teidän ei enää tarvitse mennä. Inkarnaatioiden
kohdalla on toisin, täysin päinvastoin. Kaikki on aivan toisin. Heidän ei tarvitse tehdä 'tapasyaa' (kieltäymystä). Heidän ei tarvitse
nähdä nälkää, heidän ei tarvitse puhdistaa itseään. Kaikki, mitä he tekevät, on 'punyaa' (hyviä tekoja). Heidän ei tarvitse
myöskään kerätä itselleen tunnustusta. Jos he tappavat jonkun, se tapahtuu dharman mukaisesti.

Jos he lyövät jotakin henkilöä, se tapahtuu dharman mukaisesti. He eivät tee mitään väärin. He ovat täydellisen puhtaita. Jos he
pettävät tai huijaavat jotakin, se ei haittaa mitään. Koska korkeampien päämäärien vuoksi on luovuttava pienemmistä.
Jokapäiväisessä elämässä on oikeutettua puolustaa maataan vihollisen hyökkäykseltä; jos teidän on puolustettava maatanne,
ette saa tappaa vihollistanne. Häntä saa pettää ja huijata diplomaattisesti. Se on sallittua. Miksi? Koska korkeamman
päämäärän vuoksi on luovuttava pienemmästä.

Mutta inkarnaatiolla on aina suurempi päämäärä. Hän ei piittaa lainkaan pienemmistä päämääristä. Hänen ei tarvitse harkita,
miettiä, järkeistää tai harjoitella tai näytellä jotain näytelmää – kaikki on jo tehty. Jopa liikkeissä, inkarnaation jokaisessa
liikahduksessa on pieni häivähdys, joka on hyvää tarkoittava. Ei ole mitään, ei pienintäkään hetkeä, joka ei olisi maailman
hyväksi. Inkarnaatio on siis hyvin eri asia, siihen ei tarvitse pyrkiä, sen on oltava näin. Esimerkiksi inkarnaatio on 'bhokta', nauttija,
Hän nauttii kaikesta. Moni ihminen on ollut tekemässä tätä turkkilaista mattoa. Turkkilaiset ovat tehneet nämä matot joskus
aikaa sitten, että inkarnaatio voisi istua niillä. Sitten 'ritambhara prAgnya' järjestää niin, että ainakin näen matot tai käytän niitä,
jotta heidän sielunsa saisivat siunauksen, ja heistä tuntuisi hyvältä.

Michelangelo ei tehnyt taidettaan paaveille, sen voin taata, eikä kaikenlaisille typerille ihmisille, jotka käyvät sitä katsomassa.
Eikä Blakekään tehnyt töitään joutaville ihmisille, jotka haluavat nähdä alastonta taidetta. Kaikki oli tarkoitettu inkarnaation
nähtäväksi. Tällä tavalla he ovat siunanneet suurimman osan, koska he ovat yläpuolella, mikään ei kosketa heitä eikä ole
tärkeää. Mutta se ei ole järkiperäisyyttä, jota he olisivat harjoitelleet, vaan kaikki tapahtuu automaattisesti. Kuten Shri Krishnan
täytyi mennä naimisiin 16 000 naisen kanssa. Voitteko kuvitella? Niinä yksiavioisuuden aikoina Hän olisi joutunut sata kertaa



syytteeseen. Syy oli se, että Hänellä oli 16 000 voimaa, ja Hänen piti syntyä näiden 16 000 voiman kanssa maan päälle, ja viisi
elementtiä tuli Hänen kuningattarikseen. Hänen piti järjestää asiat niin, että saattoi pitää heidät lähellään.

Kun Minulla on nyt sahaja-joogeja, joille olen antanut oivalluksen, niin olen automaattisesti teidän Äitinne, se suhde on
vakiinnutettu. Mutta Krishnalla ei ollut muuta keinoa kuin avioitua 16 000 voimansa kanssa. Ja niin Hän tekikin, mutta Hänellä ei
ollut aviosuhdetta, vaan eli poikamiehenä koko elämänsä ajan. Sillä Hän oli Yogeshwara ja 'brahmacharya' (selibaatti). Kuka
voisi avioitua Hänen kanssaan? Niinpä Heille kaikki tällaiset maalliset asiat ovat pelkkää näytelmää, niillä ei ole mitään
merkitystä. Se on vain näytelmää. Henkilön, joka ei ole inkarnaatio, ei pitäisi pyrkiäkään sellaiseksi. Se ei ole ihmisen oikeus. Jos
poliisi seisoo tiellä ja viittoo käsillään oikealle ja vasemmalle – me tottelemme.

Mutta jos joku hullu menee seisomaan sinne, hänet pidätetään. Tavallisten ihmisten – vaikka olettekin guruja – ei pidä antaa
koskettaa jalkojanne. Vain inkarnaation jalkoja voi koskea, ei kenenkään muun. Tietysti 'samayacharassa' tehdään niin, kuten
meillä Intiassa on tapana koskettaa isän jalkoja, koska isä edustaa isän ominaisuutta itsessämme – sama koskee äitiä. Se on
symboolista, mutta todellisuudessa teidän ei pidä antautua kenellekään muulle kuin inkarnaatiolle. Jos teillä on jonkun taiteen
lajin opettaja tai mestari, teidän pitää koskea hänen jalkojaan. Hänen nimeään lausuessakin pitää vetää korvista. Mutta ketään
tavallista ihmistä ei pidä käskeä koskemaan teidän jalkojanne, etenkään sahaja-joogien ei pidä tehdä niin. Kenenkään ei pidä
käskeä ketään koskemaan jalkojanne. Vanhempana henkilönä sen voi tehdä, se on eri asia, mutta ei guruna.

Se on hyvin vaarallista. Jos sitä alkaa tehdä, tiedätte, miten monelle on käynyt, he ovat lähteneet Sahaja Yogasta.
Guru-periaatteen kehittämiseksi sisällänne teidän on ensin kehitettävä itsenne, täydellisesti. Miten kehittää itselleen
Guru-periaate, tarkastellaanpa sitä. Teidän sisällänne on kymmenen periaatetta, kuten aikaisemmin kerroin, ja meidän pitää
kehittää kaikkia näitä kymmentä periaatetta niin, että erotumme muista ihmisistä. Eilen kerroin, että kun teemme
'dhyana-dharana-samadhia', ja saamme 'ritambhara prAgnyan' siunaukset, ja viemme kaiken eri alueille, jota kutsutaan 'deshiksi'
tai 'bhoomiksi'. Tärkeintä on se, miten käytätte ne – eli mantrojen kautta, puhdistakaa itsenne mantroilla, puhdistakaa itsenne
huomiolla, joka päivä teidän on tiedettävä mitä chakraa pitää puhdistaa. Teidän on tunnettava itsenne, missä on ongelma, miten
se puhdistetaan, miten ongelmasta pääsee eroon. Älkää pitäkö sitä itsestään selvyytenä. Monille ihmisille, joilla on vaikkapa
vasemman puolen ongelma, te annatte vain sitruunan ja chilejä, ja ajattelette, että Äiti on hoitanut asian.

Voin tehdä työn vain väliaikaisesti, mutta jos sinne jää tyhjiö, se imee negatiivisuudet takaisin. Katsokaas… nämä sisällänne
olevat tyhjiöt tulevat nälkäisiksi ja haluavat lisää. Teidän tehtävänne on poistaa tällainen tyhjiö, ja siksi teidän on hartaasti
etsittävä esiin kaikki vikanne. Se on teidän kaikkien tärkein tehtävä. Yrittäkää laittaa täysi huomio kaikkiin eri 'deshoihin' – eli
kansakuntiin, niitä kutsutaan tällä nimellä. Ja kun olette puhdistaneet sen, se on valaistunut, täynnä valoa, silloin sitä kutsutaan
nimellä 'pradesh', joka tarkoittaa, että 'desha' (kansakunta) on valaistunut. Kun tämä on saavutettu, silloin olette saavuttaneet
tason, jolloin olette tulleet guruiksi. Mutta ette vielä ole 'satguruja'. Satguruksi tuleminen edellyttää pääsyä 'ateetan' tasolle.
Ateetan tila on sellainen, että paha henkilö alkaa täristä edessänne.

Mies, joka valehtelee ja huijaa muita, menettää puhekykynsä. Mies, jolla on himokkaat silmät, joka ei saa mieltään irti naisista, tai
nainen miehistä, sellaisen ihmisen silmät alkavat nykiä. Jotkut alkavat täristä, riivatut henkilöt alkavat täristä. He paljastuvat
kaikki satgurun valon edessä. Kun saavutatte tämän tason, teidän ei tarvitse taistella heitä vastaan, he paljastavat itse itsensä,
eikä teidän tarvitse tehdä mitään. Kerran Minulle kerrottiin, että eräässä perheessä oli naispalvelija, joka oli täysin riivattu.
Sanoin: "Erottakaa hänet." Menin lentokentälle ja matkalla pysähdyin tähän taloon, ja naispalvelija oli juuri menossa taloon. Siinä
oli iso katuoja, tai sellainen avoin viemäri, ja nainen katsoi Minuun ja putosi siihen. Sanoin: "Hyvä Luoja", ja sanoin kuljettajalle,
että ajaa auton vähän eteenpäin.

Nainen putosi sinne. Sellaista tapahtuu. Matkustin kerran lentokoneessa, ja edessä oleva mies alkoi hyppiä paikallaan. Eräs
sahaja-joogi kysyi: "Harjoitatteko TM:ää?" Ja mies: "Mistä tiesitte?" Joogi vastasi: "Me tiedämme." Minä vain istuin paikoillani.
Saattaa olla, että heillä kaikilla… Jonain päivänä he saattavat alkaa hyppiä sillä tavalla. Tai lentokapteeni saattaa alkaa hyppiä.
Minulle se on suuri ongelma.

Kynttilän liekitkin… kun menee kirkkoon, niin yhtäkkiä kaikki kynttilät alkavat lepattaa tällä tavalla. Jopa suurilla illallisilla, kun



istun siellä, ja kaikki istuvat paikoilleen, ja kaikki 'bhuutit' tulevat heidän mukanaan, kynttilöiden liekit lepattavat, ja ihmiset
kyselevät: "Mitä tapahtuu, onko tuli irti?" Monenlaista voi tapahtua. Eräs mies oli saanut pahan riivauksen sodassa. Olimme
astumassa laivaan, ja siinä oli sellainen pieni laituri, jolle piti ensin hypätä. Ja laituri alkoi keikkua tällä tavalla, ja se mies ei
tiennyt, mitä tehdä sille, hän ei ymmärtänyt, miksi se teki niin. Kun saavutatte sen tilan, teidän ei tarvitse todistella tai tehdä
mitään, kun vain katsahdattekin henkilöön, hän joutuu ongelmiin. Ja egoistiset ihmiset pehmenevät. Ensin teidän täytyy näytellä
gurun näytelmää, pukeutua yksinkertaisesti ja käyttäytyä hyvin lempeästi, koska teidän on saatava heidät luoksenne. "Tulkaa,
tulkaa, tulkaa."

Se on sitä mainostamista. Ja kun se on tehty, näytelmä on ohi, se pitää paljastaa hyvin pian. Ihmiset huomaavat pian, että olet
vain näytellyt. Kun näytelmä on esitetty, voitte taitavasti tuoda esiin heille todellisen itsenne. Älkää aluksi näyttäkö heille, että
olette todella kova piiskuri. Ei koskaan. Käyttäkää ensin kaikkia pehmeitä ominaisuuksianne. Mitä hankalampia ihmiset ovat, sitä
lempeämpi olen heille. Sitten he tulevat sisälle. Sitten laitatte heidät kovaan kouluun ja parannatte heidät.

Valmistakaa heitä ensin. Aluksi he saattavat olla joskus niin peloissaan, hermostuneita, kiihdyksissään, tai joskus egoa on liikaa.
Joten olkaa lempeitä. Vähitellen he sitten vahvistuvat seurassanne, ja vaikka saisivat iskujakin, niin he ovat silti kunnossa. Tällä
tavalla se täytyy tehdä hyvin taitavasti. Kun katsotte, miten Minä hoidan guruuteni, tekin pystytte siihen. Avain guruuteen on
kärsivällisyys, täydellinen kärsivällisyys ja luottamus Kaikkivaltiaaseen Jumalaan. Se on avain, täydellinen kärsivällisyys. Kun
alussa kerrotte, että asiat ovat näin, he eivät hyväksy. He alkavat väittää vastaan: miten, miksi… Hyvä on, tehkää niin kuin
haluatte.

Sitten he tulevat takaisin silmä mustana tai ovat saaneet iskun nenäänsä. Sitten sanotte: "Minä hoidan sen kuntoon." Sitten
hoidatte, ja kerrotte heille. Teillä pitää olla Yogeshwaran viisaus ja erotuskyky. On tärkeää tietää, miten ihmisiä pitää käsitellä,
siksi puhun Yogeshwarasta. Sillä guruna teidän täytyy vaikuttaa kollektiivisella tasolla. Yksilöllisyys päättyy, ja hyppäätte
kollektiiviselle tasolle, kun teistä tulee guruja. Nämä keinot, joista kerroin aikaisemmin Modille, ymmärrätte, että kun kymmenen
voidissanne olevaa ongelmaa on saatu hoidettua, ratkaisette sillä kuusitoista Vishuddhin ongelmaa. Ja heti kun kuusitoista
ongelmaa on poistettu, pääsette Agnyaan. Ja Agnya-chakrassa on valtava uhraus – ilman uhrauksen tunnetta – odottamassa.

Siellä on nähtävä mitä voi uhrata tässä 'ateeta' -tilassa, koska te ette uhraa mitään. Kaikki on jo uhrattu, mitä voi enää uhrata?
Tällainen tila pitää saavuttaa ymmärtämällä, että olette oivaltaneita sieluja, ette ole tavallisia ihmisiä, eikä teillä voi olla tavallisia,
maallisia ohjeita ja sääntöjä. Niin kuin 'yami' ja 'yama', vain 'nyamat' koskevat teitä, 'yama' on muita varten. Teissä täytyy olla
absoluuttisia totuuksia. Teidän pitää ilmentää niitä itsessänne. Ja kaikilla näillä totuuksilla on voimia. Niille voimille, jotka ovat
vakiintuneina sisällänne, teidän ei tarvitse tehdä mitään, ne toimivat itsestään. Ensiksi teidän on saatava chakranne kuntoon.
Teidän on pantava huomio chakroihinne.

'Samadhi'-tilan jälkeen ne alkavat todella avautua teissä. Puhdistakaa niitä. Ottakaa selvää, missä chakroissa on ongelmia.
Joillakin ihmisillä on muutama hyvin huonossa kunnossa oleva chakra ja monta hyvää chakraa, mutta he vain nauttivat hyvistä
chakroistaan, eivätkä huolehdi huonoista lainkaan. Laittakaa huomio huonoihin chakroihinne, puhdistakaa niitä, puhdistakaa.
Laittakaa kaikki huomionne siihen. Laittakaa huomionne Jumalaan, siihen Jumaluuteen, jota palvotte, ja silloin kaikki Heidän
voimansa alkavat ilmentyä sisällänne. Puhdistakaa kaikki chakranne, kaikki 'pradeshat' täytyy vakiinnuttaa, ja 'pradeshoiden'
vakiintumisen jälkeen teidän on vakiinnutettava suhteenne muihin kollektiivisella tasolla. Sen jälkeen tila, jossa tulette
täydellisiksi hengiksi Agnya-chakrassa. Se on kaikkein helpointa Sahaja Yogassa, ja olen kertonut syyn siihen: koska olette niin
onnekkaita.

Sahaja Yoga on helpoimmista helpoin. Sahaja Yogan ydin on, että sen tekeminen on hyvin helppoa. Sen takia meidän on otettava
täysi hyöty tästä kaikkein helpoimmasta tekniikasta, joka on tehty helpoksi, täysin teitä varten. Guru-pujan siunaus teille on se,
että teistä kaikista tulee guruja ensi vuoteen mennessä. Teidän tarvitsee tänään vain omistautua ja sanoa sydämissänne, luvata
Minulle sydämissänne: "Äiti, me emme yritä, vaan meistä tulee guruja", ja sanotte kolme kertaa: "Meistä tulee, meistä tulee."
Lopuksi haluan sanoa, että olen nyt tullut kuudenkymmenen vuoden ikään eikä syntymäpäiviäni enää juhlita, tämä on viimeinen.
Pyydän teitä muistamaan tämän. Olen hyväksynyt pyyntönne, koska kuudeskymmenes syntymäpäivä on hyvin suotuisa. Tämän
jälkeen ei enää juhlita kuusikymmenvuotispäiviäni. Olette jo ajatelleet antaa Minulle lahjoja kaikkialta Euroopasta.



Kuusikymmenvuotispäivänäni olen sen hyväksynyt, mutta tällaista ei pidä enää suunnitella kuusikymmenvuotispäivänä, joka on
nyt ohi. Kerron sen teille hyvin suoraan, ymmärrättekö? Joten kukaan ei enää saa juhlia 60-vuotis syntymäpäivääni. Toivottavasti
tämä on nyt teille selvää. Protokolla Gurua ja Äitiä kohtaan ymmärretään Sahaja Yogassa parhaiten kokemuksen kautta. Mutta
se ei tarkoita sitä, että poikkeatte protokollasta kokeilemalla sen toista puolta. Mitä enemmän noudatatte protokollaa, sitä
enemmän huomaatte saavanne apua. Joku aika sitten – Nick kertoo teille tästä enemmän – kaksi naista halusi mennä Belgiaan.
Sanoin, että he menevät huomenna. Naiset sanoivat: "Ei, me menemme tänään."

Nick sanoi: "Äiti on sanonut, että te menette huomenna, joten menette huomenna, vaikka mikä olisi." He sanoivat: "Ei, menemme
tänään. Miten Äiti on voinut sanoa, että menemme huomenna?" Nick sanoi: "Mutta Hän sanoi niin" – he eivät kuunnelleet.
Laitoimme heidät menemään lentokentälle, jossa heille selvisi, että lento lähti vasta seuraavana päivänä. Protokollan pitää olla
sellainen, että "Kyllä, Äiti sanoi näin, ei haittaa. Se saattaa mennä väärin, ei haittaa. Mitä tahansa Hän sanookin, totellaan ja
katsotaan." Vain kokemalla saatte tietää, mutta alussa sanotte: "Ei, me teemme niin tai näin" – se ei ole hyvä. Protokolla on mitä
yksinkertaisin asia noudattaa.

Tämä on Sahaja Yogan ydin, protokolla on kaikkein yksinkertaisin asia. Jos ymmärrätte protokollaa, teidän ei tarvitse tehdä
mitään, tulette tietämään sen automaattisesti. Mutta teillä ei ole protokollaa, ja siksi ette tiedä. Asian ydin on siinä, että Sahaja
Yogassa kasvaa parhaiten, kun tuntee protokollan. Ja siitä voi kysyä muilta. Kokeneilta ihmisiltä voi kysyä, tai jos haluaa itse
kokeilla, se käy myös. Mutta jotkut ihmiset kokeilevat päinvastaista, kuten sanovat vastaan. Sanomalla kaikenlaista he
ajattelevat: "Kokeillaan mitä tapahtuu." Sitten he taittavat niskansa ja tulevat luokseni parannettaviksi. Tällaista ei saisi tapahtua.

Kokemuksen pitää saada aikaan parannusta. Kysykää sellaisten ihmisten neuvoja, sellaisten, jotka ovat nousseet tavallista
korkeammalle, mikä protokolla on? Laittakaa huomionne siihen, miten voisitte parantaa protokollaanne, miten meidän pitäisi
noudattaa protokollaa, mitä virheitä teemme, missä olemme menossa vikaan? Sahaja Yogan perimmäinen olemus tänä päivänä
on protokolla, jonka pitäisi olla hyvin yksinkertainen. Sen pitäisi olla kaikkein yksinkertaisin asia, kun tiedätte sen protokollan,
että "Jos Hän on sanonut niin, jos niin on tarkoitettu, silloin se on hyvä." Mutta jotkut ihmiset ovat niin kummallisia, että alkavat
siteerata Minua. "Äiti on sanonut, että kaikkien pitää paastota." Olen sanonut jollekin henkilölle, että "Sinun olisi hyvä paastota."
Seuraavana päivänä tulee laiha mies ja pyörtyy. Kysyn: "Mitä tämä on?"

Kun sanon jotain jollekin tietylle henkilölle, he panevat sanan kiertämään, koska ajattelevat: "Miksi minun yksin pitää paastota,
kaikkien pitää." Se on iso ongelma, että ihmiset aina siteeraavat sanomisiani. Kenenkään ei pidä siteerata Minua muille. Yksi
tärkeä asia: jos teidän pitää sanoa jotain, laittakaa se ilmoitustaululle, ehkä vielä Minun nimelläni varustettuna – yleisistä
asioista. Jos sanon jotain erityistä, teidän täytyy erityisesti paneutua siihen. Ainakin sen verran harkintaa meillä kaikilla pitää
olla. Ja yrittäkää. Saatte paljon apua, tulette yllättymään, kuinka paljon teitä autetaan, koska kaikki on teidän kehittymisenne
hyväksi ja erityiseksi siunaukseksi, jos ymmärrätte protokollaan merkityksen. Minä vien teidät siihen pisteeseen, jossa alatte
ymmärtää, että Äidille ei sinänsä tarvitse antaa mitään, koska Hän ei ota teiltä mitään, mitään ei mene Hänelle. On kysymys vain
omasta antautumisesta, luopumisesta siitä, mitä ette tarvitse.

Se on hyvin kaunistava prosessi, johon kannattaa lähteä. Olette kaikki kasvaneet paljon, ja teidän on kasvettava vielä
korkeammalle. Olen varma, että menette eteenpäin ja teistä tulee suuria guruja, kuten tänään lupasitte – ensi vuoteen
mennessä.
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Ekadasha Rudra Puja. New York City (USA), 17 September 1983.

Intialaisessa kalenterissa tätä päivää kutsutaan nimellä 'Parivartani Ekaadashi'. Tänään on uuden kuun yhdestoista päivä,
yhdestoista päivä on 'Ekaadashi'. Sahaja Yogassa tunnette myös 'Ekadesha Rudran', joka sijaitsee tässä ja joka lopulta tuhoaa
kaiken sellaisen, jota ei enää tarvita. Tässä oleva Ekadesha on yhdestoista, mutta tänään on erityinen päivä, jolloin käytämme
Ekadeshan voimaa 'parivartaniin', eli muuttumiseen. Ei tuhoamiseen, vaan muuttumiseen. On hienoa olla tänään täällä New
Yorkissa, jossa käytämme tuhoavia voimia ihmisten muuttumisen hyväksi. Tänään on siis todella suuri päivä, jolloin muutamme
ihmisiä Ekadeshan voimien ilmentymisen kautta. Niitä on yksitoista täällä otsassanne, ja tiedätte, miten ne toimivat. Kymmenen
niistä syntyy Voidin tuhoavista voimista. Voidissakin on kymmenen tuhon voimaa, ja näiden voimien tuhoavat ominaisuudet
sijaitsevat tässä. Jos ihminen on tuhoutumassa, jos hän on esimerkiksi sairastumassa syöpään, silloin saattaa tuntua tykytystä
Voidin yläreunassa.

Tykytystä. Se ei tarkoita suoraan sitä, että jos tuntuu tykytystä, niin silloin on syöpä, mutta jos on syöpä, niin silloin tässä tuntuu
tykytystä. Se tarkoittaa, että elämän voima yrittää työntää, mutta este alkaa kerääntyä molemmille puolille, ja keskellä on Viratan
Vishuddhi-keskus, jossa Shri Krishnasta on tullut Virat, Suuri Esiaikainen Olento. Tämä on siis tuhon yhdestoista voima. Hänellä
on voima nimeltä 'samhaara shakti', jonka avulla Hän tappaa ihmisiä, joten ennen tappamista ja tuhoamista meidän on Äitinne
myötätunnosta yritettävä ensin muuttaa heitä. Jos heitä ei voi muuttaa, silloin ei voi mitään, silloin Ekadesha hoitaa asian. Näitä
yhtätoista tuhon voimaa käyttää Kalaki, joka tulee ratsastaen valkoisella hevosella. Ennen sitä tämä päivä on todella suuri, sillä
te käytätte näitä voimia muuttamiseen. Miten tuhoavia voimia voi käyttää muuttamiseen? Ensiksikin, kun ihmiset tietävät, että
tuhon voimat tulevat esiin, he alkavat pelätä, he pelkäävät tuhoutuvansa, joten he hakeutuvat Jumalan luokse, se on yksi tapa.

Toiseksi, jos ihminen saa tietää jostain tuhoisasta sairaudesta, kuten syövästä, hän haluaa löytää siihen parannuskeinon. Ja
ihmiset eivät ole löytäneet siihen parannuskeinoa. Silloin hän alkaa ajatella Jumalaa ja haluaa tulla lähemmäksi Häntä. Pelko tuo
häntä lähemmäksi Jumalaa. Hän luottaa Jumalaan enemmän kuin järkiperäisyyteensä, egoonsa tai superegoonsa ja haluaa
luottaa Jumalan voimaan parantaa hänet, tai pelastaa tuhoutumiselta. Sillä hän on nyt tuhon partaalla, ja kun hän on saanut
syövän, hän tietää, että sitä ei voi estää, ja hän tulee tuhoutumaan. Tämä on yksi tapa, jolla ihminen alkaa muuttua, muuttaa
asenteitaan ja arvojärjestystään. Olen tuntenut monia miehiä ja vaimoja, jotka ovat saaneet syövän, ja heidän puolisoistaan on
tullut hyvin lempeitä, kilttejä ja rakastavia ihmisiä. He yrittävät antaa kaiken rakkauden, turvan ja kaiken hyvän puolisolleen, joka
on kuolemassa Ekadeshan vuoksi. Ihmisessä alkaa tulla esiin eräänlainen muuttunut luonne, koska hän näkee, että ihmistä,
jonka kanssa hän on viettänyt koko elämänsä, ei kohta enää ole, ja hän alkaa tuoda esiin kauniita tunteita tätä kohtaan ja antaa
kaikkea kaunista, mitä sisällään on, ja tällä tavalla ihmisille kehittyy toisenlainen persoona, joka ei ole koskaan aikaisemmin
tullut esiin.

Kaikenlainen karkeus ja aggressiivisuus jää pois ja tilalle virtaa lempeys. Ihmisessä oleva myötätunto on suuri asia, sen avulla
hän muuttuu; moni ihminen, joka on menettänyt sukulaisensa, on muuttunut paljon lempeämmäksi ja ystävällisemmäksi, koska
Ekadesha on herättänyt kunnioitusta. Myös toisenlainen pelko tulee ihmisten mieliin, että huomenna tämä voi tapahtua myös
minulle, minun on siis tehtävä jotakin. Siinä tilanteessa Sahaja Yoga auttaa heitä paljon. He tulevat Sahaja Yogaan, koska
hätätila on syntynyt heidän sisälleen, ja he kiirehtivät saamaan muutostaan Sahaja Yogaan. Mutta on toinen hienojakoisempi
tapa, jolla tämä voima auttaa, eli se voi tuhota kaiken negatiivisen sisällämme. Sillä vasta sitten, kun negatiivisuus on tuhottu
sisällämme, meistä tulee ihmisiä, jotka voivat päästä Jumalan Valtakuntaan. Meillä on egomme ja superegomme, ja ne voivat
molemmat vaikuttaa täällä. Jos teillä on todella suuri ego, silloin tältä puolelta voi tulla esiin iso pullistuman kaltainen ego, oikein
suuri. Tai jos teissä on superegoa, aivoista voi törröttää esiin toinen iso pullistuma tässä.

Molemmille puolille voi tulla sellaiset, jos sympaattinen hermosto on yliaktiivinen molemmilla puolilla. Jos ette ole kovin
kollektiivinen, voi myös saada pullistuman tähän, ja koko tämä alue saattaa täyttyä egolla ja superegolla, ja Viratan keskus tässä
saattaa paisua, ja tällaiselle henkilölle muodostuu joskus aivan kuin hirviön kasvot, tästä alueesta tulee liian paksu ja ulkoneva;
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olen nähnyt sellaisen hahmon, se taisi olla Frankenstein tai joku. Oliko se se? Frankenstein. Aivan, tämä Frankenstein-hahmo on
tullut alitajunnasta, kaikki täällä on pullistunut, ulkoneva, ja kasvot ovat tällaiset. Tämä todellakin tapahtuu ihmiselle, kun hänestä
tulee itse paholainen. Tällä tavalla siis Ekadesha toimii meissä tuhotessaan negatiivisuuden sisällämme. Intiassa hyvin monet
paastoavat tänä päivänä hyvitykseksi, yhdentenätoista päivänä on tapana tehdä 'ekadeshi', kaikki hindut ja intialaiset tekevät
'ekadeshia', eli yhdentenätoista päivänä he eivät syö ollenkaan. Mutta Äitinne tulemisen jälkeen teidän ei tarvitse tehdä sitä enää.
Minä olen Itse Ekadesha, joten miksi tekisitte sellaista nyt, kun olen tullut?

Sillä kutsuttiin Minua, kun en vielä ollut täällä, mutta nyt olen tullut takaisin, eikä teidän tarvitse enää tehdä
Ekadeshi-katumusharjoitusta. Mutta teidän pitää olla varuillanne. Kuten kerroin, Ekadesha tulee Voidista. Ensiksikin se
muodostuu silloin, kun hyväksytte jonkun guruksenne, sellaisen, joka on väärä guru, Jumalan ja Kristuksen vastainen, jolloin
tämä puoli muuttuu paksummaksi, kun henkilö, jota palvotte guruna, tai kunnioitatte guruna, jota pidätte gurunanne, mutta joka
ei ole todellinen guru, joten teille kehittyy superego, joka näkyy tällä puolella tässä kohdassa. Toinen puoli tulee esiin, jos ihminen
sanoo: "Olen oma guruni, harjoitan omaa meditaatiotani, en ole kiinnostunut kenenkään neuvoista, olen ihan hyvä tällaisena kuin
olen", sellaisella henkilöllä paisuu toinen puoli, eli tämä puoli paisuu sen takia ja tämä puoli paisuu superegosta, joka tulee
vääristä guruista, vale-guruista. Joskus voi käydä niin, että kun joudutte tekemisiin tällaisen superego-käyttäytymisen kanssa,
niin silloin saatatte ottaa vaikutteita siitä ja alkaa käyttää sitä egonne hyväksi - se on pahin mahdollinen asia teille. Silloin alatte
itsekin käyttäytyä kuin paholaiset, ja kun käyttäydytte näin, teidän Ekadeshanne on täysin mennyttä, eikä siitä ole kovin helppoa
päästä eroon, se on vaikeaa. Mutta jos sitä on vain toisella puolella, se on paljon helpompaa. Tänään on siis Ekadesha-päivä,
joka saa aikaan muuttumisen. Kun olette muuttuneet, moni asia sisällänne tuhoutuu automaattisesti, kuten näette hyvin selvästi,
että kaikki väärät samaistumisenne häviävät.

Väärät samaistumiset, kuten "olen amerikkalainen", "olen kristitty", "olen juutalainen", olen sitä tai tätä, kaikki tällaiset epätodet,
väärät samaistumiset katoavat, ja teistä tulee pelkkä ihminen, ennen kaikkea olette ihminen, ja sitten superihminen ilman egoa,
ilman egoa, joten egonne häviää, superegonne häviää, ehdollistumanne häviävät ja kaikki väärät ajatukset tiedosta häviävät. Se,
mitä jää jäljelle ja nousee esiin, on todellisuus. Kun kukka muuttuu hedelmäksi, käytännössä kaikki putoaa pois kukasta kuten
kukan verhiö putoaa, sitten teriöt ja sitten on vielä suojalehdet, nekin putoavat, ja jäljelle jää vain siemen. Jos katsotaan tarkasti,
niin kaikki nämä kehittyvät siemenen ympärille, ja vain hedelmä jää, ja kaikki muu putoaa pois. Joistakin hedelmistä voidaan
käyttää joitakin osia, joistakin taas ei mitään, hyvin pieni silmu tulee esiin hedelmänä ja kypsyy hedelmäksi, kun kukat lakastuvat.
Meissäkin kaikki se, joka muuttuu Hengeksi, pysyy, ja loput putoavat pois, ja siitä on kysymys, kun sanomme, että Ekadesha saa
aikaan muuttumisen. Meidän on ymmärrettävä, että monen asian on pudottava pois. Monet ihmiset sanovat: "Mitä vikaa siinä
on? Poltan, mutta värähtelyni ovat silti kunnossa." Jotkut sanovat: "Mitä vikaa siinä on?

Juon, mutta värähtelyni ovat silti kunnossa." "Käyn tällaisella gurulla, ja tunnen silti värähtelyjä." "Vietän samanlaista siveetöntä
elämää, ja värähtelyt tuntuvat kuitenkin." Saattaa kestää hyvin pitkään, että värähtelyt edelleen tuntuvat, mutta yhtäkkiä ne
loppuvat, ja huomaatte ylittäneenne rajat, olette joutuneet täysin ulkopuolelle, mutta ette tunne joutuneenne ulos, mutta
pikkuhiljaa huomaatte sinkoutuneenne pois radalta, joten näiden asioiden kanssa täytyy olla varovainen. Sisällämme on voima,
joka on keskipakoinen, ja voima, joka on keskihakuinen, ja Ekadeshan voima, jolla lennämme ulos, on keskipakoinen. Sahaja
Yoga ei nöyristele kenenkään edessä, se ei pyydä ketään eikä mielistele, jos haluatte olla mukana, teidän on oltava mukana
täysillä, ja jos ette halua olla mukana, teidät heitetään ulos paljon nopeammin kuin haluaisitte. Tämä on Sahaja Yogan
hankaluus, ja tässä on Sahaja Yogan porsaanreikä, josta Minun on kerrottava Äitinänne, että se on hyvin kärkäs heittämään
teidät ulos. Kerronpa, että kun Christine - hän kertoi siitä äsken Minullekin - kihlautui Michaelin kanssa, puolet joogeista lähti,
koska heillä oli sellainen käsitys, että pitää olla romanssi ennen avioliittoa, ja jos menee naimisiin ilman romanssia, silloin ei
pitäisi mennä naimisiin ollenkaan. En tiedä, mihin käsitykseen sellainen perustuu, mutta jos on romanssi ennen avioliittoa, mitä
hauskaa avioliitossa sitten on? Sehän on kuin lahjan antaminen, piilotatte sen, pidätte loppuun asti salassa ja annatte sitten
lapselle yllätyksenä.

Samalla tavalla, jos romanssi on jo ollut, mitä varten häät? Miksi juhlitaan? Se on täysin epäloogista, sellaisissa tapauksissa ei
ole romanssia. Itse asiassa olemme nähneet, että romanssin jälkeen avioliitto päättyy eroon. Se menee aina tällä tavalla, koska
te tympäännytte ja huomaatte, että romanssi ennen avioliittoa olikin fantasiaa, joka nyt on jäänyt pois, eikä häiden jälkeen ole
enää mitään, mistä iloita, joten kyllästytte ja kuukauden päästä haette avioeroa. Mutta liitot, jotka syntyvät ilman romanssia,



kaikki jää odottamaan tiettyä päivää, juuri sitä päivää, jona alkaa oikea romanssi ja oikea tunne ykseydestä ja kaikesta. Intiassa
hääyöllä on todella suuri merkitys. Ja siksi avioliittomme kestävät. Sanoisin itseäni 60-vuotiaaksi vanhaksi naiseksi ja mieheni
on 63-vuotias, ja hän on edelleen hyvin romanttinen, sillä romanssi ei koskaan pääty, koska se alkaa suotuisana päivänä
kollektiivin hyväksymänä, ja kaikki ovat kiinnostuneita tästä romanssista. Avioliitto on suuri asia, kaikki iloitsevat avioliitosta ja
pitävät hauskaa.

[Joogini: Haluaisitteko hedelmiä, Äiti? Ei, ei kiitos.] Kun nyt, tällaista tapahtuu länsimaalaisille ihmisille, jotka ajattelevat, että
romanssi on tärkeä asia, mutta en usko että länsimaalaisten avioliittojärjestelmästä voi oppia mitään, koska heidän
avioliittojärjestelmänsä on rappeutumassa täysin. Heiltä ei sen suhteen voi oppia yhtään mitään, mutta voimme oppia monia
muita asioita, esimerkiksi voimme oppia kameran käyttötaitoja. Mutta avioliittotaitoja on parasta opetella intialaisilta. Meillä on
hyvin vakaa avioliittojärjestelmä. Ensiksikin heitä koulutetaan lapsuudesta saakka, miten avioliitto saadaan onnistumaan, ja sitä
pidetään hyvin tärkeänä asiana. Ja ihmiset eivät mene naimisiin ilman horoskooppia eikä ilman suotuisaa päivää. Kaikki tehdään
hyvin yksityiskohtaisesti, jolloin avioliitto ei voi kuivua kokoon. Lisäksi kaikki tapahtuu hyvin kollektiivisella tavalla.

Jos esimerkiksi aviomieheni tuottaisi Minulle harmia - otetaan tällainen esimerkki - niin silloin mieheni sisko ottaisi hänet
puhutteluun. Jokainen voi puuttua asiaan, jos joku tuottaa ongelmia avioliittoon, jokainen perheen jäsen on sen henkilön
kimpussa, joka yrittää rikkoa avioliiton, ja jokainen tietää myös, että jään ypöyksin, jos eroan, ei ole paikkaa yhteiskunnassa.
Mutta kun tulimme ensi kertaa Englantiin, järkytyimme. Ihmisiä ei hävettänyt lainkaan, he sanoivat: Olen eronnut jo kolmesti, ja
tämä on neljäs nainen, jonka kanssa asun." Voi Luoja, miten järkyttävää se oli. Meille avioero on pahempi kuin spitaali. Miksi
olette eronneet? Mikä on ongelma? Kuinka voitte erota? Avioliitto on niin suotuisa asia, niin siunauksellinen, se on Jumalan
siunaama, miten voitte erota?

Se on todella suuri pudotus, ja niin se vaikuttaa. Emme naimisissa olevina ole millään tavalla huonompia kuin te, koska saamme
paljon enemmän lapsia kuin te, ja lapset haluavat syntyä vain Intiaan, eivät minnekään muualle. Se on ongelma meille.
Väestöongelmamme syntyy siitä, että avioliitot ovat niin onnistuneita, ihmiset ovat niin rauhallisia, että lapset eivät halua syntyä
New Yorkin painajaiseen. Luonnollisesti, koska he eivät tiedä, missä äiti on huomenna, ja missä on isä. Meitä syytetään
korkeasta syntyvyydestä, mutta mitä tehdä, koska lapset eivät kuuntele, he eivät halua syntyä sellaisiin paikkoihin, joissa ei ole
tarjolla vakautta. Erityisesti oivaltaneet lapset, jos he ovat korkealle kehittyneitä, he kyllä syntyvät, mutta heidän täytyy olla
uskalikkoja tullakseen tänne, joten he saattavat yrittää. Tai sitten he ovat oikeita paholaisia ja käyttävät tilaisuutta hyväkseen.
Mutta tavallisesti ihmiset, jotka haluavat rauhaa ja iloa elämäänsä ja rakkautta vanhemmiltaan, haluavat syntyä Intiassa. Ja siksi
olette äskettäin saaneet tietää, että Intian väestö kasvaa niin nopeasti, että emme tiedä, mitä tehdä sen asian kanssa.

Tällainen avioliittojärjestelmä järkytti heitä, koska he eivät voineet ymmärtää, että pitää olla jokin romanssi ja kaikkea sellaista.
Ihmisten täytyy ymmärtää paremmin Ekadeshaa, että emme antaisi sen muodostua sisällemme millään tavalla, koska nämä
ovat itsetuhoisia asioita. Se alkaa epäilystä. Kun alatte epäillä Sahaja Yogaa, sen muodostuminen alkaa, ja epäily alkaa
kerääntyä kaikkialle 'medhaan', täällä olevaan levyyn. Siihen voi muodostua paksu suuri levy. Kuten tänään eräs nainen sanoi:
Koputetaan puuta. Puulla tarkoitetaan tätä puuta, ymmärrättekö, se tarkoittaa… tässähän ei pitäisi enää olla mitään puuta.
Voidaan myös sanoa, "koputetaan kiveä". Jos sanoo jotain kerskaillakseen, voi sanoa: "Koputetaan puuta". En tarkoita sitä, vaan
tarkoitan, että ihmiset ovat aika lailla tietoisia.

Tiedostamattaan he sanovat niin, mutta ovat aika tietoisia, että eivät sano sellaista, mikä ikään kuin antaisi viitteitä
rehvastelusta tai kerskailusta tai jostakin isosta, joka saattaakin mennä vikaan. Silloin he sanovat, "koputetaan puuta", tämä on
se puu, Ekadesha. Olemme aika hyvin tietoisia tästä sisällemme rakentuneesta voimasta, ja nyt meidän on oltava tietoisia, että
tämä voima tulee muuttamaan ihmisiä. Tänään me rukoilemme, että tämä voima muuttaa Amerikkaa kyvyllään pelottaa ihmisiä,
jotta he tulisivat Sahaja Yogaan. Kun asiat ovat saavuttaneet tällaisen egon tason, silloin ihmiset sanovat: "Mitä vikaa siinä on?"
Kun aloin puhumaan Englannissa, he sanoivat ensin, tämä on viktoriaaninen, vanhanaikainen nainen, täysin turha. Sanoin, hyvä
on, en puhu mitään, mutta saatte sellaisia sairauksia, että teidän on pakko tulla takaisin. Niihin aikoihin säädettiin laki, että
homoseksuaalisuus pitää sallia, suvaitsevaisuus pitää sallia ja kaikki pitää sallia. Ja nyt on sitten AIDS. AIDS on jo teillä täällä, ja
AIDS on saanut aikaan pelon Ekadeshaa kohtaan.



Tässä teille! Mitä vikaa tässä on? Mitä siihen sanotte? Tämä kunnioitus ja pelko ovat hyvin tärkeitä. On äärimmäisen tärkeää,
että meillä on kunnioitus ja pelko, että Jumala on kaikkivaltias, ja emme ole mitään Hänen edessään. Tässä meidän muistettava,
että olemme osa tätä Jumalaa ja meidän on herätettävä itsemme tietoisuuteen, että Hän on kokonaisuus, ja meistä on tullut osa
kokonaisuutta. Sillä tavalla me selviydymme Ekadeshastamme. Tänään siunaan teitä kaikkia Ekadeshan voimalla, joka tulee
muuttamaan teidät. Jumala siunatkoon teitä kaikessa työssänne, jota teette amerikkalaisten hyväksi. Teidän velvollisuutenne on
pelastaa Amerikka.

Tiedätte, että tämä maa on Vishuddhi-chakra ja kaikki Sahaja Yogan vastuu lepää Vishuddhi-chakralla. Kuinka tärkeää siis
onkaan, että muuttuminen tapahtuu. Jos muuttumista ei tapahdu, tulette huomaamaan, että se ei toimi, ette pysty puhumaan
ihmisille, ette pysty kommunikoimaan heidän kanssaan. Teidän täytyy siis rukoilla, että muuttumisen prosessi alkaisi, se
käynnistyisi, lähtisi vauhtiin ja leviäisi kuin kulovalkea. Sitä meidän pitää rukoilla tänään. Jumala siunatkoon teitä. Jumala
siunatkoon teitä.
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Shri Ganesha Puja During 3 Day Seminar for new People, Seminar Day 2, Santa Cruz, California (USA). 2 October 1983. Kun te
kaikki meditoitte, Minunkin on sisälläni vaikeaa olla ulkopuolella. Olette siis järjestäneet pujan pidettäväksi täällä tänä päivänä.
Ennen sen aloittamista teidän pitää valmistautua siihen fyysisesti ja mieleltänne. Fyysisesti teidän pitää tehdä itsellenne
bandhan, ja se tarkoittaa vain sitä, että suojaatte oman auranne. Sen tekeminen on hyvin yksinkertaista, ja kerron nyt miten se
tehdään, ja sitten voitte istua nauttimaan pujasta. Sitten teidän täytyy laittaa mielenne kuntoon. Ennen kaikkea ette saa tuntea
syyllisyyttä mistään. Jos tunnette syyllisyyttä, ette voi tehdä pujaa Minulle. Teidän pitää olla täysin sellaisen yläpuolella.
Mielessänne ei saa olla mitään sellaista painetta. Ette ole syyllisiä mihinkään, olette nykyhetkessä. Olette kuin nämä kukat.
Miten kukat voisivat tuntea syyllisyyttä? Nouskaa ensin pois syyllisyydestä. Ei pidä tuntea syyllisyyttä eikä jännitystä. Kaikki
tapahtuu omaksi parhaaksenne. Teidän ei tarvitse huolehtia mistään. Teidän ei tarvitse edes kantaa vastuuta pujan
järjestelyistä. Ajatelkaa vain, että kaikki tapahtuu 'sahaj'. Kun vähitellen syvenette Sahaja Yogassa, hämmästytte, miten asiat
järjestyvät todella kauniisti. Kun ihmiset hakivat sopivaa pujapaikkaa, ei tarjolla ollut mitään alle 250 $. He sanoivat, että se on
liikaa kaikkien kukkarolle. Ja yhtäkkiä, aivan spontaanisti, he löysivät tämän paikan. Kun siitä pyydettiin 50 $, kukaan ei ollut
uskoa sitä. He luulivat saavansa sillä vain puuroa aamulla, ja loppupäivä pitii paastota. Monet olivat aika lailla huolissaan. Jotkut
luulivat sen olevan partiolaisten leiri, tai jotain, ja olivat aika huolissaan, jos alkaa sataa. Mutta näin mukava paikka tulee teille
Jumalan armosta. Saavutte tänne, ja kaikki järjestyy Jumalan armosta. Se meidän täytyy ensin muistaa. Jos jotain ei ole,
unohtakaa se, antakaa olla, älkää huolestuko. Se on paras tapa elää. Silloin teistä tulee yhtä nykyhetken kanssa ja selviydytte
kaikista jännittämisen ongelmistanne. Jännitystä kasaantuu silloin, kun haluamme tehdä jotain, mitä ei pitäisi, mikä ei meiltä
onnistu. Meidän itsemme ja mielemme välillä on myös este, että haluamme tehdä tietyn asian tietyllä tavalla. Jos pystytte
luovuttamaan sen, yllätytte, että tulette täysin yhdeksi Jumaluuden kanssa ja alatte toimia hyvin kauniilla tavalla. Katsotaan
vaikka pienen siemenen juurta. Se itää ja alkaa kasvaa alas päin. Jos tielle tulee joku este, joku kivi tai jotain, se kiertää sen. Ja
jos tulee joku toinen este, se kiertää sen. Se ei ala taistella vastaan, vaan sanoo: "No, minäpä etsin itselleni toisen reitin." Sitten
se käyttää sitä samaa kiveä puun tukemiseen. Nokkelasti se kiertää kiven ja käyttää sitä omaksi hyväkseen. Näin
sahaja-jooginkin pitäisi käyttäytyä. Ei ottamalla vastuuta ja laittamalla muille paineita: "Tämä on pakko tehdä." "Tämän ei kuulu
olla tässä." Tuon ei pidä olla tuossa." Se ei ole tärkeää. Teidän rakkautenne on tärkeää. Olette varmasti kuulleet tarinan vanhasta
naisesta, joka eli metsässä. Hänen nimensä oli Shavari, ja hän kuuli, että Shri Ram oli tulossa metsään. Hän oli hyvin haltioissaan
ja iloinen. Hyvin viaton nainen, hän ei tiennyt mitä tekisi. Kun Rama tuli, nainen antoi hänelle syötäväksi 'ber'-marjoja ja kertoi
täysin viattomasti, että oli maistanut jokaista, että ne eivät ole happamia. Ja Rama söi ihastuneena marjoja. Raman veli oli
kuumaverinen kaveri. Hän suuttui, ja sanoi: "Mitä tämä on? Tämä nainen ei tajua mitään. Hän antaa näitä marjoja, joita on itse
ensin maistanut." Se on 'uttisththa', eli jos joku on jo maistanut, sitä ei voi syödä, vaikka olisi oma veli, niin sitä ei voi syödä. Sitä
ei pidetä hyvänä asiana, se ei ole suotuisaa. "Ja tämä vanha, harvahampainen nainen on juuri maistellut jokaista 'ber'-marjaa ja
antaa ne sitten veljelleni." Raman vaimo, Sita, vain hymyili tilanteelle, ja sitten Rama antoi marjoja vaimolleen, joka söi ne. Sita
katsoi lankoaan ja sanoi: "Kuule, nämä ovat parhaita marjoja, joita olen koskaan syönyt. En ole koskaan maistanut parempia.
Mutta en anna sinulle yhtään." Katsokaas, paras tapa haastaa ego on sanoa, että sinulle ei anneta mitään. Veli kysyi: "Miksi?"
Sita vastasi: "Ei, en anna sinulle. Et saa, en anna. Syön itse kaikki." Veli sanoi: "Aiotko syödä ne kaikki?" Hän nappasi muutaman
itselleen, söi ne ja piti niistä myös. Sillä ne oli annettu rakkaudella. Kaikki rakkaudella tehty on tuhat kertaa parempaa kuin
kiireellä ja ongelmien kanssa tehty. En haluaisi koskaan aiheuttaa teille minkäänlaisia paineita. Teidän ei pidä kantaa huolta
pikkuasioista. Teidän pitää luopua kaikesta jännittämisestä ja ymmärtää, että olette Jumalan lapsia. Teistä pidetään huolta.
Teille annetaan kaikki mahdollinen Hänen valtakunnassaan. Teidän ei pidä ottaa paineita mistään. Ensiksi, ei syyllisyyttä, ja
kolmanneksi, että entä kun kävimme sellaisella ja sellaisella gurulla? Unohtakaa kaikki se! Se, mitä on tapahtunut, on tapahtunut.
Unohtakaa se. Älkää huolehtiko siitä, koska se pitää teitä alhaalla ja sanoo: "Miksi menit sellaiselle gurulle? Miksi maksoit rahaa
tällaiselle tyypille?" Sanokaa mielellenne: "Se ei liikuta minua. Mennyt on mennyttä, sitä ihmistä ei enää ole. Se, mitä aikaisemmin
tein, on mennyttä, nyt olen lintu. Mennyt on mennyttä." Eläkää nykyhetkessä, se on tärkeää. Ei syyllisyyttä, ei huolia mennestä,
sillä jos huolehditte menneestä, ette koskaan voi iloita nykyisyydestä. Olette täällä nauttimassa, ette huolehtimassa menneistä.
Menneet ovat menneitä, unohtakaa ne. Toivon, että ymmärrätte tämän, unohdatte menneen ja annatte anteeksi. Sahaja-joogit
ovat tukenanne. Nauttikaa elämästä. Yrittäkää aina nähdä toisten sahaja-joogien hyvät puolet, ei huonoja. Tavallisesti yritämme
saada selville toisen ihmisen vikoja, erityisesti, kun olemme oppineet tuntemaan chakrat. Ymmärrämme, että tämän henkilön
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nämä chakrat ovat huonossa kunnossa. Silloin ei tarvitse tehdä muuta kuin tehdä itselleen bandhan, kuten kerroin, ja hoitaa
hänet kuntoon. Mutta kun tiedätte, että tällä ihmisellä on tällainen sairaus tai tämä chakra huonossa kunnossa, ei kannata alkaa
väitellä tai edes kertoa asiasta. Antaa heidän kasvaa, he tulevat kuntoon. Kertokaa heille, että näin asia on. Voitte korkeintaan
kertoa lapsillenne tai vaimollenne. Mutta sellaisille, jotka eivät ole kunnolla yhteydessä, ei kannata väkisin tyrkyttää Sahaja
Yogaa. Sahaja Yogaa ei voi pakottaa keneenkään. Se täytyy hyväksyä, sitä täytyy pyytää. Sillä on oma protokollansa. On väärin
yrittää kaataa sitä suoraan suuhun ja sanoa: "Niele!" Tiedän, että on ihmisiä, joilla on edelleen paljon epäilyjä, heitä istuu
täälläkin. Ne pitää hälventää. Koska he tuntevat syyllisyyttä: "Minulla on epäilyjä." Pyydän, vapautukaa näistä epäilyistä, jos
mahdollista, sillä en halua teidän myöhemmin tuntevan: "Äiti, me epäilimme Sinua." Epäilyistä on hyvä päästä eroon nyt. On
ymmärrettävä yksi asia, että Mataji ei halua teiltä yhtään mitään. Emme voi antaa Hänelle mitään. Voimme vain saada Häneltä.
Jos ymmärrätte tämän, silloin teillä ei ole epäilyksiä, koska jotkut ihmiset pelkäävät, että yritän viedä teiltä jotakin. Teidän pitää
ymmärtää, että Hän ei halua viedä meiltä mitään, vaan antaa jotakin. Jos sanoisin, että saatte täältä ilmaiseksi timantin,
epäilisittekö Minua? Sanoisitte: "No, katsotaanpa onko se timantti", tai kokeilisitte sen kovuutta. Tällainen asenne teillä pitäisi
olla. Niiden, joilla on epäilyksiä, pitää tietää, että epäily hidastaa edistymistä, ja he ehkä joutuvat ulos. Pyydän, älkää epäilkö.
Epäilevä mieli on kaikkein eniten harmia aiheuttava. Se ei päästä teitä nauttimaan omasta hengestänne. Ei ole mitään syytä
epäilyihin. Kaikki on täysin avointa, siinä ei ole mitään salaperäistä. Ymmärrätte sen ja yritätte imeä itseenne hyvän sahaja-joogin
ominaisuuden, vakaan sahaja-joogin. Epäilemällä vakaus häviää, ja jos puu ei ole vakaa, miten se juurruttaa itsensä? On siis
tärkeää, että luovutte kaikista epäilyistä. Pääsette hyvin nopeasti sisään siihen. Teemme tällaista vain harvoin, emme koskaan
ole tehneet näin aikaisemmin. Tämä on kokeilu. Haluamme nähdä, miten se toimii. Tämä on todella kokeilu. Emme ole tehneet
näin aikaisemmin. Se on uhkarohkeaa. Olen nähnyt, että pujaan menneet ihmiset saattavat saada hieman vatsakipuja tai jotain
muuta, joka puhdistaa teitä hieman. Mutta sen jälkeen tunnette olonne paljon paremmaksi. Sen täytyy vain antaa tapahtua. Se
on kuin leikkaustoimenpide. Ensin me yleensä puhdistimme ihmisten chakroja. Kun ne olivat puhtaat, ja ihmiset olivat
saavuttaneet tietyn tason, vasta silloin heidän annettiin tulla pujaan. Kun ensin tulin Amerikkaan, en puhunut mitään pujasta.
Puhuin abstrakteista asioista. En halua puhua tällaisista asioista. Emme tehneet yhtään pujaa, emme vakiinnuttaneet Shri
Ganeshaa, ei mitään, ja sen seurauksena luokseni tulleet ihmiset vain katosivat. En ehtinyt kertoa, miten terveydestä pidetään
huolta enkä mistään muustakaan. Se kesti vain lyhyen aikaa, ja koska ihmiset reagoivat niin huonosti, päätin että on parempi
jatkaa myöhemmin. Mutta nyt teidän aikanne on tullut saada tämä koko laajuudessaan, koska olette kaikki etsijöitä, emmekä voi
enää odottaa. Tulkaa luokseni ilman epäilyksiä. Jos epäilette, on parempi, että menette pois. Se on parempi Minulle ja myös
teille. Kun epäilyksenne ovat hävinneet, voitte sitten tulla pujaan. Älkää istuko täällä epäilemässä, sillä Minulle tulee siitä
päänsärkyä. Ja myös teille tulee päänsärky. Istukaa iloisella ja vastaanottavaisella mielellä ja seuratkaa, mitä teille tapahtuu.
Jumala siunatkoon teitä.
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MahaSahasrara Puja. Château Mesnières, Rouen (France), 5 May 1984.

Kaunista, eikö olekin! Valtavan kaunista! Sahasrara-puja - Uuden aikakauden alku, 5.5.1984, Rouen, Ranska Voisinko saada
käsilaukustani … Jonkun pitäisi kääntää puheeni. Hyvä. Ja italiaksi myös? Italiaksi…? Vain ranskaksi, hyvä on. Teidän Äidistänne
on ihanaa nähdä niin monia kauniita sahaja-joogeja kokoontuneena yhteen tänä Sahasraran päivänä. Ensimmäinen Sahaja
Yogan aikakausi on nyt loppunut, ja uusi alkanut. Sahaja Yogan ensimmäisen aikakauden lähtökohtana oli Sahasraran
avautuminen. Ja vähitellen - (se ei ole oikealla kohdalla … nyt on parempi) - ja vähitellen siirrymme kohti täydellistymistä, ja näen,
että meillä on nyt paljon hienoja sahaja-joogeja. Tämä on hyvin luonnollinen kasvuprosessi, jonka olette käyneet läpi.
Ensimmäisenä aikakautena tapahtui Kundaliinin herääminen, ja sen nouseminen aukileen läpi. Niin kuin nuo 'bandhanit'
yläpuolella, sellaiset ovat myös teidänkin päissänne. Ja samalla tavalla chakrat ovat muodostuneet myös Sahasrarassanne.
Sahaja Yogan ensimmäisenä aikakautena olemme herättäneet jumaluudet keskuksissanne, ydinjatkeessanne ja myös
aivoissanne. Mutta nyt on tullut aika kasvaa myös horisontaalisesti. Jotta voisimme laajentua horisontaalisesti, meidän on
tiedettävä, miten se tehdään. Niin kuin sateenkaaressa on seitsemän väriä, on meilläkin valon seitsemän eri väriä
keskuksissamme, chakroissamme. Kun aloitamme täältä takaa, Muladharasta, ja tulemme tänne eteen, Agnyaan, silloin
keskukset ovat eri järjestyksessä, jos katsoo tarkkaan. Tarkoitan sitä, että koska Sahasrara on sisältä katsottuna kovera, on
tärkeää ymmärtää, että fontanellialueen keskus vastaa sydäntämme. Sydän on siis ratkaisevan tärkeässä merkityksessä toisella
aikakaudella. Toivottavasti ymmärrätte mitä tarkoitan. Jos haluatte laittaa huomionne Sahasraraan, niin ensin teidän on
laitettava huomio sydämeenne. Sahasrarassa Sydän-chakra ja itse sydän, Henki, ovat yhtä. Se tarkoittaa, että Jagadamba ja
Sydän tulevat yhdeksi - siitä tulee Atma. Ymmärrämme siis, että jooga, yhteys tapahtuu täällä. Tässä vaiheessa meidän on
tärkeää ymmärtää, että meidän on otettava suurempi askel. Koko Sahasrara liikkuu tällä tavalla, kaikki chakrat loistavat valoaan
tällä tavalla, pyörien myötäpäivään; ja keskipisteenä on sydän. Niinpä kaikkien uskontojen, kaikkien profeettojen ja kaikkien
inkarnaatioiden sisin olemus on myötätunto, ja se sijaitsee täällä Sydän-chakrassa. Näin siis ymmärrämme, että tänä toisena
aikakautena meillä on oltava myötätuntoa. Nyt on myötätunnon ilmentymisen aika. Jos Kaikkivaltiaalla Jumalalla ei olisi
myötätuntoa, Hän ei olisi luonut tätä suurenmoista maailmankaikkeutta. Oikeastaan Hänen Voimansa, tai Adi Shakti, on Hänen
myötätuntonsa ilmentymä. Tämä myötätunto on tuonut koko evoluution ihmisolennon tasolle, ja myös vapautumisenne
sahaja-joogeiksi. Ja myötätunto on aina täydellisesti anteeksiannon ympäröimä. Niinpä Pyhä Kolminaisuus kohtaa tässä
pisteessä. Jumalan Poika on yhtä kuin anteeksianto, anteeksiannon ruumiillistuma. Kaikkivaltias Jumala, joka on todistaja, Äiti,
joka on myötätunto, ja Lapsi, joka on anteeksianto, kohtaavat kaikki Sahasrarassa sijaitsevassa Sydän-chakrassa. Nyt on
opittava, miten Sahasrara saadaan paremmaksi. Tiedätte hyvin, kuka on Sahasraran jumaluus. Sahasraran paikka on päässänne,
niin kuin ajattelettekin, mutta se onkin koko maailmankaikkeuden keskus. Jotta sitä voisi kehittää, on laitettava huomio
fontanellialueella sijaitsevaan Sydän-chakraan. Jos laitatte huomionne fontanellialueelle, niin teidän on vakiinnutettava siellä
sijaitseva jumaluus. Mutta ensin tämä jumaluus on vakiinnutettava sydämeen. Te olette hyvin onnekkaita ihmisiä, sillä teillä on
jumaluus elävänä edessänne. Ihmisten, jotka saivat oivalluksensa ennen kuin tulin maan päälle, oli kuviteltava, millaisia
jumaluudet voisivat olla, ja ne kuvitelmat eivät olleet koskaan täydellisiä. Sanotaan, että Sahasrarassa Jumalatar on Mahamaya -
näin se kuvailtiin - jos siis näette henkilön edessänne, ette ehkä tunne täysin tätä henkilöä, ette tunne tarkkaan tai ihan kokonaan,
koska Mahamaya Shakti on paljon suurempi kuin teidän kuvittelukykynne. Siksi teidän on antauduttava. Aivojen kuvittelukyky on
rajallinen, ja siksi jumaluutta ei voi nähdä. Sanotaan myös, että Hän on Bhakti Gamya: Hänet voi tuntea 'bhaktin', palvonnan
kautta. Teidän täytyy siis antautua mutta palvonnan pitää olla hyvin puhdasta palvontaa siten, että sydämessä ei saisi olla
minkäänlaista pahuutta. Sydämen pitää olla puhdas. On hyvin vaikeaa pitää Sydän puhtaana. Ihmisillä on aina suhteellinen
ymmärrys siitä, mitä todellisuus on, mutta todellisuus on absoluuttinen. Tämän saavuttamiseksi on päästävä eroon
kaikenlaisista epäpuhtauksista sydämessä. Niinpä aluksi yritimme saada oivalluksemme, vaikka sydämemme ei ollutkaan kovin
puhdas. Silloin meillä oli paljon erilaisia kiintymyksiä, olimme samaistuneet vääriin asioihin. Ajattelimme myös, että oivalluksen
jälkeen meistä tulee hyvin voimakkaita ihmisiä. Vielä oivalluksen jälkeenkin menimme mukaan joutaviin asioihin. Pyysimme
palveluksia sukulaisille, ystäville, äideille, siskoille; ja naiset ajattelivat aviomiehiään, veljiään ja lapsiaan. Ihmiset pyysivät
siunauksia kaikille niille, joihin olivat kiintyneitä. Tiedän, että pääsitte hyvin pian yli tällaisista kiintymyksistä. Avataran työ on
sellaista, että Hänen on täytettävä palvojiensa toiveet. Avataran, inkarnaation työ on sellaista, että Hänen on täytettävä
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palvojiensa, oppilaidensa toiveet. Esimerkiksi Shri Krishnan 'gopit', palvojat pyysivät: "Haluamme, että olet kaikkien meidän
luona, jokaisen meistä erikseen." Niinpä Hän jakautui moneksi Krishnaksi, ja oli sitten kaikkien heidän luona. Mutta tämä oli hyvin
jumalallinen halu; tämä oli gopeilta hyvin jumalallinen pyyntö. Kun pyydätte Minua tekemään jotain veljillenne, siskoillenne,
äideillenne, isillenne, niin yritän tehdä kaiken, mikä on mahdollista. Myös 'kshema', suojelus, jota pyysitte, ashramit, joita pyysitte,
kaikki, mitä tarvitsitte, olivat pyyntöjä, jotka halusitte toteutuvan. Krishnan yhteydessä se tarkoitti: "Yoga kshemam
vahamyaham." (Pidän huolta palvojistani.) Krishna piti huolta palvojiensa kshemasta, koska näin oli luvattu. Mutta mitä tulee
seuraavaksi tänä uutena alkavana aikakautena? Nyt teillä on hyvät perheet, hyvät ashramit, hyvät työpaikat, kaikki ovat
onnellisia, joten ajatellaanpa seuraavaa aikakautta. Se on myötätunnon aikakausi, kuten kerroin. Mutta edelleen jokin
chakroistanne voi olla heikko; valo, joka muuttuu seitsemän värin takia valkoiseksi, voi himmentyä tai olla epätäydellinen. Joten
kaikista sisällämme olevista chakroista on pidettävä huolta. Jokaiseen chakraan pitää laittaa huomiota, ja kaikkia niitä kohtaan
on tunnettava myötätuntoa. Tarkastellaan vaikka Shri Ganeshan chakraa. Laitatte huomionne Shri Ganeshaan ja vakiinnutatte
Hänet ajatuksienne kautta - sillä nythän ajatuksenne ovat jumalalliset - Muladhara-chakraan suurella kunnioituksella. Teidän on
tiedettävä, että ensimmäisenä Sahaja Yogan aikakautena en voinut puhua näistä asioista teille. Tämä on paljon hienojakoisempi
työ. Laittakaa tunteenne tähän chakraan. Chakra on 'pradesha', maa, ja sen kuningas on Shri Ganesh. Chakra on maa. Kun
laitatte huomionne tähän chakraan, kohdistakaa tunteenne Häneen, kohdistakaa aluksi rakkauden ja palvonnan tunteita Häneen.
Myötätunnon esiin tulemiseksi teidän pitää pyytää vain yhtä asiaa: "Hyvä Viattomuuden Jumala, anna viattomuus kaikille
maailman ihmisille." Mutta ensin teidän on itse oltava viattomia, että voitte pyytää, koska muuten pyyntö ei ole sallittu, tai
voidaan sanoa, että teillä ei ole oikeutta pyytää. Ymmärtääksenne viattomuutta, teidän pitäisi yrittää ymmärtää itseänne, sitä,
miten mielenne toimii. Kun esimerkiksi katsotte jotakin henkilöä, tunnetteko, että haluaisitte omistaa hänet? Tunnetteko
aiheetonta vetovoimaa, tai herättääkö henkilö teissä alkeellisia tunteita? Kun viaton henkilö näkee kauniin ihmisen tai kauniin
naisen tai kauniin maiseman tai kauniin taideteoksen, niin hänen pitäisi heti tulla ajatuksettomaksi - ei ole mitään ajatuksia. Jos
ei ole ajatuksia, ei kysymykseen tule minkäänlainen omistamiseen liittyvä ajatus, tai mikään alkeellinen tunne. Mutta jos
rukoilette Shri Ganeshaa - vaikka ilman oikeutustakin: "Ole hyvä, tee minusta viaton, että saisin itselleni voiman pyytää sellaista
siunausta, että missä tahansa kuljenkin, olen viattomuuden lähde; että säteilen viattomuutta, ja kun ihmiset katsovat minua, he
tuntevat, että olen viaton." Tätä on myötätunto; myötätunto, jolla pyydätte Häntä antamaan teille myötätunnon voimaa. Ikään
kuin nämä täällä olisivat kauniita energiakeskuksia, ja valo liikkuisi horisontaalitasossa; samalla tavalla se alkaa liikkua myös
sympaattisessa hermostossa. Teistä itsestänne tulee voimallinen viattomuus. Teistä ei tule typeriä tai lapsellisia, vaan teistä
tulee lapsenkaltaisia. Käyttäytyminen muuttuu hyvin arvokkaaksi ja viattomaksi. Tavallisesti jos näkee arvokkaan henkilön, niin
hän ei ole viaton, koska hän näyttelee - se on tarkoituksellista vakavuutta muka näyttää olevansa hyvin arvokas, että voisi tehdä
vaikutuksen muihin. Lapsi ei näyttele viattomuutta, arvokkuutta tai muuta sellaista, sillä lapsi ei ole tietoinen siitä, mitä
tarkoituksellisuus on. Te saatte harvinaisen yhdistelmän: viattoman arvokkuuden. Myös toinen Shri Ganeshan ominaisuus alkaa
ilmentää itseään horisontaalisella tasolla, eli teistä tulee hienovaraisia. Mutta sanon vielä uudestaan, että se on voima, se on
hienovaraisuuden voima, joka teissä kehittyy. On ymmärrettävä ero hienovaraisuuden voiman ja itse hienovaraisuuden välillä.
Niinpä "voima" tarkoittaa, että se toimii. Esimerkiksi, ette puhu mitään, mutta jos seisotte jossakin, niin hienovaraisuus alkaa itse
toimia siinä tilanteessa. Esimerkiksi, jos sahaja-joogi, joka on hyvä sahaja-joogi, matkustaa junalla, ja junalle sattuu onnettomuus
- yleensä näin ei tapahdu, mutta jos niin kävisi - kukaan ei kuole. Eli te saatte aikaan hienovaraisuuden, joka itsessään on voima,
ja se toimii itsestään. Teidän ei tarvitse käskeä sitä toimimaan, vaan se toimii, ja teistä tulee kulkuneuvoja, kauniita, puhtaita
kulkuneuvoja tälle hienovaraisuudelle. Sitten teidän pitää uskoa, että nyt laajenette horisontaalisesti. Sahaja Yogan
ensimmäisenä aikakautena teidän piti nähdä Minut elävänä edessänne. Teidän piti nähdä Minut edessänne. Sanskritin kielessä
sanomme 'dhyeya', joka tarkoittaa kohdetta. Halusitte kohteen silmienne eteen. Mutta kun sille ei ole sopivaa sanaa englanniksi!
Dhyeya: "se, mikä pitää saavuttaa". Mutta kun englannissa ei ole sanaa tälle, minkä sille voi. Kun nyt halusitte sitä koko ajan, ja
tunsitte onnea, turvallisuutta ja iloa, kun saitte nähdä Minut elävänä edessänne. Toisena aikakautena, nyt, ette halua niin paljon
sitä, että Äiti olisi kanssanne - haluatte ottaa vastuun itsellenne. Tämä on sitä jumalallista halua, josta puhun teille, ja teidän on
työskenneltävä sen eteen tästä päivästä eteenpäin. Minä olen teidän kanssanne, tiedätte sen; mutta Minun ei tarvitse olla tässä
kehossa, koska en tiedä, olenko tässä kehossa vai en. Heti kun tämä halu alkaa toimia, tulette näkemään suurenmoisia ihmeitä
tapahtuvan. Kun äidille syntyy lapsi, niin hän alkaa automaattisesti tuottaa maitoa. Luonto on siis täydellisesti yhteydessä
kaikkeen. Se on myös yhteydessä jumalalliseen haluunne. Ja se on täysin selvää, kun olette jumalallisia henkilöitä. Saatatte
löytää Minut mistä tahansa: kävelette kadulla, ja yhtäkkiä saatatte huomata, että Mataji kävelee kanssanne. Olemme siis
aloittaneet nyt toisen aikakauden, eikä teidän pidä säikähtää, jos näette Minun istuvan vuoteenne reunalla ja laittavan käteni
päänne päälle. Tai saatatte nähdä Minut Kristuksen muodossa kävelevän huoneeseenne, tai Shri Raman muodossa. Tämän



täytyy tapahtua, joten olkaa valmiina. Teille on tapahtunut jo niin monia ihmeitä, mutta paljon karkeajakoisemmalla tasolla.
Olemme nähneet valon tulevan päästäni, ja valokuvat ovat näyttäneet ihmeitä teille. Tulee vielä tapahtumaan monia asioita, ja
tulette näkemään asioita, joita ette osanneet kuvitellakaan. Tämän on tapahduttava, että vakuuttuisitte siitä, että olette
saavuttaneet tietyn tason evoluutiossanne, uudella alueella, 'prAgnyalokassa'. Sillä tämä on uusi tila, johon nyt saavutte
horisontaalisella tasolla. Tällä alueella ette enää halua pyytää karkeajakoisia asioita, ette pyydä edes hienojakoisia asioita.
Pyytäminen häviää, ja silloin teistä tulee hyvin voimallisia. Kaikki, mitä Minä sanon, se tapahtuu, kuten tiedätte; ainoa asia, jota en
voi tehdä, on käskeä teitä kehittymään. Kundaliini on jo tehnyt teissä melko paljon työtä. Nyt on teidän vuoronne tehdä
uudenlaista myötätunnon työtä ja levittää sitä kaikille ihmisille. Kun valosta tulee aina vain kirkkaampi, niin sen valaisema
aluekin kasvaa aina vain suuremmaksi. Teistä tulee siis myötätunnon antajia. Viimeisimmässä luennossani, jonka olette jo
kuulleet, olen neuvonut teitä, kuinka tehdä 'tapah'. (Oh, ymmärrän, olen pahoillani.) Teidän pitää täysin antautunein mielin tehdä
pyhiinvaellusmatka vaikkapa tämän linnan läpi. Tämä on pieni vilkaisu siihen 'tapahiin', kieltäymysharjoitukseen, jota teidän on
tehtävä, koska Minulle kerrottiin, että muutamat teistä joutuivat pieniin vaikeuksiin, ja ihmiset joutuivat kärsimään hieman
pyhiinvaellusmatkallanne. Mutta on hauskaa seikkailla ja mennä paikkoihin, joihin paholaisetkaan eivät uskalla mennä. Sanalle
"hauska" ei ole vastinetta ranskassa! Heillä ei ole koskaan hauskaa! Eli, on kurjaa! Kun opitte, miten saadaan hauskuus irti niin
kutsutusta epämukavuudesta, niin silloin tiedätte, että olette oikeilla jäljillä. Ja kun teistä alkaa tulla automaattisesti
hienovaraisia, niin silloin edistytte hyvin. Kun teistä tulee rauhallisempia ja kiukkunne häviää kuin tuhka tuuleen heti, kun näette
jonkun hyökkäävän kimppuunne, niin silloin edistytte hyvin. Kun näette koettelemusten ja onnettomuuksien kaatuvan päällenne,
ettekä huolestu siitä, silloin tiedätte, että edistytte. Kun mikään… Kun mikään teennäisyyden määrä ei tee teihin vaikutusta, silloin
tiedätte, että edistytte. Kun mikään muiden ihmisten materiaalisen hyvinvoinnin määrä ei tee teistä onnettomia, silloin tiedätte,
että edistytte hyvin. Mikään määrä työtä tai vaivaa ei riitä tulemaan sahaja-joogiksi. Mitä tahansa joku yrittääkin, hän ei voi tulla
sahaja-joogiksi, kun taas te olette saaneet sen ilman ponnistuksia. Olette siis jotain erityistä. Kun ymmärrätte sen, että olette
erityisiä, se tekee teistä nöyriä. Kun sitten tapahtuu niin, että nöyrrytte, kun näette, että olette saavuttaneet jotakin, että teillä on
voimia, että säteilette viattomuutta, että olette hienovaraisia, ja että sen seurauksena teistä tulee vieläkin myötätuntoisempia,
nöyrempiä ja suloisempia persoonia, niin silloin teidän pitää uskoa, että olette Äitinne sydämessä. Tämä on uuden sahaja-joogin
tunnusmerkki tänä uutena aikakautena, jolloin hänellä on uudet voimat, jolloin kasvatte niin nopeasti, että ilman meditoimista
pääsette meditaatioon; ilman Minun läsnäoloani olette kanssani; ilman pyyntöä teidän Isänne siunaa teitä. Tätä varten te olette
täällä. Ja vielä kerran toivotan teidät tänään tervetulleiksi tälle uudelle aikakaudelle tänä suurena Sahasraran päivänä. Jumala
siunatkoon teitä kaikkia.
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Yleisötilaisuus, 7.8.1984, Bath, Englanti

Kumarran kaikille totuuden etsijöille.

On suuri ilo tulla tänne vanhaan Bathin kaupunkiin.

Roomalaiset, jotka asuivat täällä ovat muuttuneet nyt niin paljon, että on mahdotonta tunnistaa heitä täällä enää. Elämä on
muuttunut näinä moderneina aikoina hyvin paljon, ja käsitykset elämästä ovat muuttuneet myös hyvin paljon. Kun yhteiskuntakin
on kehittynyt, saavutamme pisteen, jossa alamme ajatella: "Mitä seuraavaksi?" Roomalaiset halusivat valtaa, ja olemme nyt
saaneet nauttia siitä; sitten he halusivat saada rahaa ja omaisuutta – olemme saaneet sitäkin, ja nähneet sen mukanaan tuoman
typeryyden; ja nyt myöhemmin etsimme jotakin enemmän, jotakin josta emme vielä tiedä. Mutta tunnemme, että meidän tulee
etsiä jotakin suurempaa, ylevämpää, jotakin absoluuttista. Tähän erityiseen ryhmään kuuluu tuhansia, ehkä miljoonia ihmisiä
ympäri maailmaa. Kutsun tätä aikaa kukoistuksen kaudeksi, jolloin tuhannet tulevat kypsymään hedelmiksi. Tämä on hyvin
erityinen aikakausi, joka on mainittu kaikissa pyhissä kirjoituksissa ylösnousemuksen aikana, tai tuomion aikana, tai intialaisissa
kirjoituksissa Krita Yugana. Krita Yugasta on kirjoitettu hyvin selvästi intialaisissa kirjoituksissa, että tänä ajanjaksona ihmiset
saavat todellisen yhteyden kaikkialla olevaan jumalaiseen voimaan.

He saavat itseoivalluksensa, jota kutsutaan nimellä `atma sakshatkar´, ja kaikki saadaan valmiiksi, ja täydelliseksi. Näin tätä
modernia aikaa on selitetty. Mutta, toisaalta moderni aika on täydellisen hämmennyksen aikaa, täydellisen suhteellisuuden
aikaa, jolloin ihmiset eivät oikein tiedä mitä tehdä itsensä kanssa. Arvomaailma, joka oli aluksi hyvin kehittymätön, muuttui liian
monien rajoitusten vuoksi melko jäykäksi elämää ja mielen kehittymistä kohtaan. Ja sitten rajoja alettiin rikkoa niin paljon, että
ne menettivät muotonsa. Tapahtui niin paljon sekoittumista, että oli vaikea tunnistaa, mikä ihminen oli, ja miksi hänen piti tulla.
Kysymys, jonka kohtaamme tänä päivänä kuuluu: olemmeko syntyneet tänne elämään, syömään, hankkimaan vakuutuksia,
hankkimaan lapsia, lastenlapsia ja sitten kuolemaan? Se kuulostaa eläinten elämältä, eikö vain? Mikä ihmiseksi tulemisessa on
niin hienoa? Voimme siis ymmärtää yhden asian, että ihmisillä on kyky tehdä jotakin suurta yhteisön hyväksi, niille ihmisille, jotka
ympäröivät heitä ja sille yhteiskunnalle, jossa he elävät.

Ja tämä on saanut aikaan sisällämme heräämisen, että löytäisimme tavan, jolla voisimme auttaa yhteisöämme ja koko
maailmaa. On hyvin selvää tässä tietoisuudessa, että emme voi elää itseksemme, vaan että täytyy olla olemassa jonkinlainen
yhteys kokonaisuuteen, ja että meidän pitää löytää tuo yhteys, jonka avulla voimme todella levittää hyväntahtoisuutta,
hyveellisyyttä ja rauhan autuutta. Olennaista on, että kun alamme tehdä jotakin sellaista työtä, sosiaalityötä, tai mitä tahansa
auttamistyötä yhteisölle, kehitämme samalla jonkinlaisen egon itsellemme. Se on hyvin yleistä. Olin erään intialaisen järjestön
puheenjohtaja, Sokeiden järjestön puheenjohtaja. Ja kun he halusivat kutsua kuvernöörin vieraaksi - hyvin merkittäviä naisia,
jotka tulivat korkea-arvoisista perheistä - he alkoivat kinastella keskenään siitä, kuka saa istua kuvernöörin vieressä. Olin
hämmästynyt heidän käytöksestään. Sanoin heille: "Tehän menette sokeiden eteen, eivätkä sokeat erota kuvernööriä muista
ihmisistä, niin mikä riidan aihe tämä on, että kuka saa istua kuvernöörin vieressä?" Ja oli yllättävää, että riidasta tuli niin vakava,
ettei ratkaisua kyetty löytämään, joten päätin käyttää huumoria ja sanoin: "Hyvä on, tehdään niin, että laitetaan iso lankku
kuvernöörin pään päälle, ja osa voi istua kuin varpuset toisella puolella ja osa toisella puolella!" Ja vain tällaisen huumorin avulla
kykenin neutralisoimaan heidän ajatuksensa; sillä vaikka he olivat hyvin koulutettuja, hyvässä asemassa, hyvin varakkaita, ja he
halusivat auttaa muita, koska he ajattelivat, että heidän tulee auttaa köyhiä, jotka tarvitsevat rahojamme, tai meidän
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ohjaustamme.

Ja he tulevat ja antavat aikaansa ja rahojansa, ja suhtautuvat sitten näin typerästi sosiaalityöhön. Joten loppujen lopuksi
auttaessamme muita, autamme oikeastaan itseämme. Sillä emme kestä sitä sisällämme, ja siksi haluamme auttaa muita
ihmisiä. Mutta ongelma piilee siinä, että emme ole tietoisia siitä, ja sen vuoksi ihmiset kärsivät joko egostaan, tai jonkinlaisesta
ehdollistumasta, kun he tulevat lähelle toisenlaista yhteiskuntaa. Ajatellaan mitä tahansa yhteiskuntaa. Esimerkiksi, olen tällä
hetkellä brittiläisessä, tai englantilaisessa yhteiskunnassa. Kun tulen tänne, on alettava heti sopeutua tähän yhteiskuntaan.
Esimerkiksi, Minulla on tämä punainen merkki, joten kaikki nauravat ja pilailevat siitä. Sitten alat ihmetellä, että mitä tämä on? Ja
pyyhit sen vain pois, koska ajattelet, että siinä on jotain huvittavaa.

Kuten Intiassa, jos joku laittaa huulipunaa maaseudulla, ihmiset ihmettelevät, mikä tätä naista vaivaa, miksi hän laittaa
huulipunaa, koska - ei sitä kuulu käyttää siellä. Ja sitten kaikki nauravat, koska se on heistä jotenkin hauskaa, ja sen jälkeen
nainen koettaa sopeutua heidän vaatimuksiinsa; ja näin meille tulee ehdollistumia. Joten, ollessamme tekemisessä ympäröivän
yhteisön kanssa, kehitämme itsellemme joko egoa ja superegoa tai ehdollistumia. Mistä tämä johtuu? Miksi kehitämme
itsellemme tällaista? Meidän ei tarvitse. Meidän tulee pitää kiinni oikeudestamme olla sellaisia kuin olemme, ja meidän tulee
nähdä tämä maailma todistajan näkökulmasta. Ongelma on se, että kun toimimme yhteiskunnassamme, meidän pitää tietää,
että olemme osa kokonaisuutta; kaikki ihmiset, olivatpa he englantilaisia, intialaisia tai arabeja, ovat kaikki osa suurta olemusta,
jota kutsumme Jumalaksi. Silloin, kun nämä osat eivät ole heränneenä, he ajattelevat olevansa erillisiä, ja he taistelevat
keskenään, tai ovat ehdollistuneita toisiaan kohtaan, tai haastavat egojaan, ja näin kaikki jatkuu jatkumistaan. Mutta kun he
tulevat tietoisiksi kollektiivisuudesta, jossa he ovat osa kokonaisuutta, heistä tulee yhtä, ja he alkavat toimia yhdessä.

Tieteellisissä kokeissa on selvinnyt, että kun heliumkaasun lämpötilaa aletaan laskea, kaikki molekyylit, jotka taistelivat
kuumuudessa, rauhoittuivat ja niistä tuli niin kollektiivisia, että niiden liikkeistäkin alkoi tulla samansuuntaisia - aivan kuin
linnuilla, jotka seuraavat johtajansa liikettä - samalla tavalla liikkeistä tuli samanlaisia. Tämän täytyy tapahtua sisällämme, kun
puhumme, että meillä täytyy olla rauha tässä maailmassa, meillä pitää olla kaikki asiat hyvin, ja ihmisten pitää elää sovussa ja
onnellisina. Meidän tulee tietää, että tämän päivän ihmiset tarvitsevat muutoksen. Jos heissä ei tapahdu muutosta tähän uuteen
kollektiiviseen tietoisuuteen, he eivät kykene sopeutumaan yhteiskuntaan ja toisiin ihmisiin. Huomaatte myös, kun tapaatte
ystävän, sanotte: "Hän on minun ystäväni", tai: "Hän on minun veljeni", tai: "Hän on minun siskoni" - tästä alkaa syntyä
ajattelumalli, ’minun’, ja koette, että kyseessä on hyvin läheinen suhde. Mutta yhtäkkiä huomaattekin, että: "Ei, hän onkin minun
viholliseni." Ja sitten teistä saattaa tulla sellaiset viholliset, että on vaikea uskoa, että olitte koskaan ystäviä. Saatatte myös
paljastaa toisen ihmisen niin, että hämmästytte itsekin. Meille käy näin, koska emme tiedä, että ihminen, jolle olemme
ystävällisiä, on myös kokonaisuuden olennainen osanen; ja että meidän tulee herättää tuo tietoisuus hänessä, jotta hän
ymmärtää, että olemme kaikki kokonaisuuden osia. Meidän sisällämme on voima, joka saa meidät kollektiivisesti tietoiseksi
Tämä voima sijaitsee kolmionmuotoisessa, ristiluuksi kutsutussa luussa.

Tunnemme voiman Kundaliinina, mutta Raamatussa sitä kutsutaan Pyhäksi Hengeksi. Tämä Pyhä Henki, jonka tunnemme
Raamatusta, on hyvin monimerkityksinen useille ihmisille, koska Pyhän Hengen olemusta ei ole tarkkaan selitetty. Kysyin eräältä
papilta: "Mitä tarkoitatte Pyhällä Hengellä?" Hän sanoi: "Olen agnostikko". Joten kysyin häneltä: "Mitä sitten teette kirkossa, jos
olette agnostikko ettekä usko, mitä sitten teette siellä?" Hän vastasi: "Teen vain työtäni." Niinpä koko asia tiivistyy heille vain
työksi, kun he eivät kykene selittämään sitä. Mutta siihen on mahdollista saada hyvin selkeä selitys, että tämä on Esiaikaisen
Äidin voima. Meillä on Isä ja Poika, mutta entä Äiti? Oletteko kuulleet isästä ja pojasta ilman äitiä?



Joten tämä on Esiaikainen Äiti, joka on Pyhä Henki, ja Hän heijastuu sisällämme Kundaliinina kolmioluussa. Tämä kolmioluu on
hyvin tärkeä, koska kreikkalaiset kutsuivat sitä `sacrumiksi´, tarkoittaen `pyhää´. He siis tiesivät, että siellä sijaitsee jotakin
pyhää, joka on voima, tai ehkä he tiesivät, että se on Pyhä Henki. Mitä tahansa se olikin, he tiesivät siitä, koska he kutsuivat sitä
pyhäksi luuksi. Meidän sisällämme on seitsemän keskusta, kuten kerroin eilen teille Bristolissa, meillä on siis seitsemän
keskusta, jotka ovat hienojakoisia. Nämä keskukset sijaitsevat sisällämme. Voitte silti kysyä Minulta: "Äiti, miksi meidän pitäisi
uskoa sellaista?" Ei teidän pidäkään uskoa Minua, vaan suhtautukaa asiaan tieteellisesti kuin olettamuksena. Ja jos pystyn
todistamaan sen teille, silloin tiedätte, että se mitä puhun, on totta. Nämä keskukset sijaitsevat sisällämme, ja ne ilmenevät
ulkoisesti karkealla tasolla hermopunoksina, jotka lääkäritkin tuntevat.

Nämä keskukset ovat meissä, ja hyvin hienojakoisella tasolla - esimerkiksi ensimmäinen keskus, josta kerroin, on viattomuuden
keskus. Toinen keskus on luovuuden keskus. Kolmannessa keskuksessa on meidän etsimisemme. Etsimme ruokaa, sitten
etsimme suojaa, sitten rahaa, omaisuutta, valtaa, rakkautta; kaikki tämä tulee keskuksen kautta, joka ilmenee ulkoisesti solar
plexuksena, sisuspunoksena. Sen yläpuolella on keskus, jota kutsumme Äidin keskukseksi, koska tämä on keskus, joka antaa
meille turvaa. Tämä keskus on erityinen, ja se sijaitsee rintalastan alla. Rintalastassa, aina kahteentoista ikävuoteen saakka,
syntyvät vasta-aineet. Ne ovat kuin Äidin sotureita, ja nämä soturit ovat rintalastan kohdalla, ja rintalasta huolehtii näistä
sotureista kaikkialla. Jos tapahtuu hyökkäys, tai jos jokin saa pelästymään, alkaa rintalasta yhtäkkiä sykkiä. Ja kun se alkaa
sykkiä tai liikkua, sen seurauksena vasta-aineet saavat tiedon - aivan kuten tekin saatte tietoa eetterin kautta; ette kykene
näkemään eetteriä, mutta pystytte vastaanottamaan tiedon - samalla tavoin ne ovat kuin radioita, ja ne vastaanottavat tiedon ja
aloittavat hyökkäyksen kaikkea sitä vastaan, mikä yrittää aiheuttaa häiriötä ihmiselle.

Tämän keskuksen yläpuolella on keskus, jota kutsutaan Vishuddhi Chakraksi. Tämän keskuksen ansiosta ihminen kohotti
päänsä ylös. Tämän keskuksen ansiosta meistä on tullut ihmisiä, ja vain tämän keskuksen kautta ego ja superego voivat
muodostua, koska tämä on kollektiivisuuden keskus. Me puhumme tämän keskuksen kautta, olemme yhteydessä muihin
ihmisiin tämän kautta, ja sen seurauksena ego ja superego ovat muodostuneet meissä. Kun tämä on muodostunut meihin,
meistä tulee persoonallisuus: “Olen joku, hän on joku, sinä olet joku” - siinä vaiheessa meistä tulee persoona, joka on tietoinen
minuudestaan. Silloin voin sanoa: “Pidän tästä, haluan tämän.” Esimerkiksi voin sanoa: “Olen intialainen”, ja te voitte sanoa:
“Olen englantilainen.” Kaikki vääränlaiset samaistumiset alkavat, koska teistä tulee yksilöitä, jotka yrittävät samaistua moniin
asioihin. Tällä tavalla joudumme erilleen tästä voimasta. Tätä on vapaus, jonka saamme ja joudumme itse oppimaan yrityksen ja
erehdyksen kautta, mikä on oikein ja mikä väärin Tämän yläpuolella on keskus – Kristuksen keskus. Se on kuin Kristuksen
ikkuna. Tämä keskus on hyvin tärkeä, koska se säätelee egoa ja superegoa.

Tämän vuoksi sanotaan, että Kristus kuoli syntiemme tähden. Kun Kristus herätetään tässä keskuksessa, Hän imaisee itseensä
nämä kaksi instituutiota, tai kaksi ilmapallon kaltaista rakennelmaa. Hän vetää ne itseensä, niin että karmamme – joka on sitä,
että olemme tehneet huonoa karmaa tai olemme tehneet sitä ja tätä – kaikki imeytyy sinne, ja syntimme ja ehdollistumamme
imaistaan pois. Silloin saavumme Jumalan valtakuntaan, jota kutsutaan lääketieteessä limbiseksi alueeksi. Ja täältä on
mentävä läpi; se on se määränpää, jonka kautta on päästävä ylös, ja joka sijaitsee täällä aukileen alueella, ja täällä te saatte
kasteenne. Mutta kastaminen, kuten kerroin eilen, on vain keinotekoinen tapahtuma. Todellinen kaste tapahtuu silloin, kun Pyhä
Henki nousee, ja alatte todella tuntea viileän tuulen päälaellanne. Tämä on ihme. Se on sitä! On väärin olla uskomatta
ihmeeseen.



Teidän pitää säilyttää itsenne avoimina. Siinäkin tapauksessa, että olette älykköjä, teidän pitää olla rehellisiä siinä, että vaikka
ette olekaan kokenut ihmettä, se ei tarkoita, että ihmeitä ei olisi olemassa, ja että ihmeitä ei tapahtuisi. Tarkastelkaa asiaa kuin
tiedemies, joka haluaa itse tutkia, onko asia niin. Tämä ihme siis tapahtuu, kun Kundaliini nousee, kulkee kaikkien näiden
keskusten läpi ja tulee ulos täältä. Miten nämä keskukset ovat sitten muodostuneet, meidän pitäisi ymmärtää se hyvin selvästi.
Meillä on kehossamme autonominen hermosto. Sana ‘auto’ tarkoittaa ‘itse’. Mutta kuka on tämä itse? Kuka on tämä ‘auto’?
Lääkärit eivät tunnet tätä asiaa, he ovat vain antaneet nimen ‘autonominen’, Tämä autonominen käsittää kaksi järjestelmää:
toinen on sympaattinen ja toinen on parasympaattinen.

Sympaattista järjestelmää käytämme ollessamme hätätilassa. Jos vaikka juoksemme hyvin nopeasti, niin sympaattinen
järjestelmä alkaa toimia, ja sydän alkaa löydä voimakkaammin Sydän myös lyö nopeammin kuin tavallisesti. Sympaattisen
järjestelmän toiminta saa tämän aikaan. Jokainen pystyy nostamaan sydämen sykettä, mutta syke laskee automaattisesti.
Miten? Sen saa aikaa parasympaattinen järjestelmä, joka on keskellä. Nämä kolme kanavaa ovat: vasemmalla puolella kehoa on
vasen sympaattinen kanava, hienojakoinen kanava, joka tulee ilmi vasempana sympaattisena kanavana. Oikealla puolella on
oikea sympaattinen järjestelmä, ja keskellä on parasympaattinen hermosto, joka vastaa myös evoluutioprosessistamme.
Olemme nyt kehittyneet ihmisen tasolle. Se ei ole viimeinen taso, koska jos se olisi, me tietäisimme jo kaiken.

Mutta me emme tiedä kaikkea. Meidän tulee päästä toiseen tietoisuuteen, jota Kristus on kuvaillut toisena syntymänä; ei
biologisena syntymänä, eikä vaatteiden vaihtamisena eikä minään ulkoisena asiana, vaan sisäisenä tapahtumana, jossa teistä
tulee jotakin. Teistä tulee jotakin. On kysymys tulemisesta Ei siitä, että teistä tulisi jonkin ryhmän jäseniä, tai että sanoisitte: “Nyt
minä kuulun tähän ryhmään”, tai: “Minä puen ylleni tällaiset vaatteet. Teen tällaisia asioita.” Ei mitään tällaista. Se on todellinen
tapahtuma, joka tapahtuu teissä, joka tekee teistä oivaltaneen sielun. Jos teistä pitää tulla jotakin, jos sen pitää tapahtua
sisällänne, niin sitä meidän pitää kutsua todelliseksi totuudeksi. Se pitää voida tuntea keskushermostossa, aivan kuin silloin, kun
teistä tuli ihmisolentoja. Pystytte tuntemaan likaisuuden, pystytte näkemään värejä, pystytte näkemään kauniita kuvioita,
kaikkea, koska olette ihmisiä. Mutta koiralle on yhdentekevää, onko likaista, sillä se ei haista sitä.

Vastaavasti, kun teistä tulee jotakin korkeampaa, sen on tunnuttava keskushermostossanne. Se ei ole mitään sellaista mielen
heijastumaa, että: “Minä uskon tähän, minä uskon tuohon. Tuohon minä en usko.” Se ei ole mitään sellaista. Se kuuluu tuntea
keskushermostossanne; teidän kuuluu tuntea se sormenpäissänne. Ja te tunnette sen hyvin spontaanisti, koska se on elävä
prosessi. Se ei ole ollenkaan vaikeaa eikä millään tavalla haasteellista. Kaikki on teissä valmiina; se on erittäin yksinkertaista.
Olette kuin siemenet, jotka on kylvetty Äiti Maahan; alatte kasvaa itsestään. Se on itsestään tapahtuva asia, ja ihmisten on vaikea
uskoa, että se voi tapahtua ilman yrittämistä, tai että siitä ei voi maksaa. Tämä on ihmisille jotenkin mahdotonta ajatella: miten
ihmeessä voi saada jotakin maksamatta siitä?

Kuitenkin saamme monia asioita ilmaiseksi, ja jos tämä on evoluutionne huipentuma, ettekä ole tähänkään asti maksaneet
evoluutiostanne, niin miksi maksaisitte siitä nyt? Eikä siinä ole ollut mitään ponnisteluja. Sahaja Yoga tarkoittaa spontaania
yhteyttä Jumalallisuuteen. `Saha´ on kanssa, `ja´ on syntynyt, eli tarkoittaa spontaania, myötäsyntyistä. Jokaisen oikeus on
saada yhteys Jumalalliseen. Toinen merkitys sanalle `jumalallinen´ on kaikkialla oleva Jumalan voima, joka tekee kaiken elävän
työn - kuten kukan muuttaminen hedelmäksi, tai eri vuodenajat - tämä voima saa aikaan kaiken elävän. Ja tämän jumalallisen
kanssa teidän pitää tulla yhdeksi. Teidän pitää tuntea se sormenpäissänne. Tämä Yoga tarkoittaa myös taitavuutta ja täydellistä
tietoa jumalallisesta voimasta, kuinka sitä käsitelään, kuinka se toimii ja kuinka sitä käytetään. Kundaliinin heräämisen



sivutuotteena fyysinen terveytenne paranee.

Olen sanonut moneen kertaa, että syöpää ei voida parantaa muuten kuin Kundaliinin heräämisen kautta. Eilen kerroin teille,
miten syöpä syntyy, ja kuinka Kundaliini parantaa sen. Suuri osa sairauksistanne johtuu siitä, että keskukset ovat epäkunnossa,
niiden yhteys kokonaisuuteen on katkennut, tai että keskuksista puuttuu jotakin. Kun Kundaliini nousee, Hän ravitsee
keskuksenne niin hyvin, että mieleen, kehoon ja tunteisiin liittyvät keskukset tulevat täysin tyytyväisiksi, ja niistä tulee terveitä.
Tämän ansiosta fyysinen ja psyykkinen terveys paranee, ja tunne-elämä tulee tasapainoon. Kaikkein viimeisimmäksi Hän ylittää
tämän rajan; tässä on kohta, jossa sijaitsee Kaikkivaltias Jumala. Sanon teille uudestaan, että teidän ei tarvitse uskoa Minua,
koska ihmiset eivät usko Jumalaankaan nykyään. Minä siis sanon, että Kaikkivaltiaan Jumalan paikka on päälaellanne, ja Hän
heijastuu henkenä sydämissänne; ja heti kun Kundaliini koskettaa tätä kohtaa, viileys alkaa virrata käsistänne. Aluksi tunnette
oman Kundaliininne viileän tuulen nousevan ylös, ja sen jälkeen voima alkaa virrata lävitsenne, ja tunnette sen käsissänne
virtaavana viileänä tuulena. Se siis todella tapahtuu. Kun se tapahtuu, teidän on vakiinnutettava se.

Teidän on ymmärrettävä, mitä se on. Se vie joiltakin ihmisiltä vain yhden päivän, mutta joiltakin noin kuukauden, ja sitten teistä
tulee mestareita. Teistä tulee uusia ihmisiä, hyvin voimakkaita ja myötätuntoisia; hyvin myötätuntoisia ja voimakkaita aivan kuin
Kristus. Kun ihmiset yrittivät kivittää Maria Magdaleenaa, joka oli prostituoitu, Hän ei sallinut sitä. Hänellä ei ollut mitään
tekemistä prostituoitujen kanssa, mutta Hän oli näitä ihmisiä vastaan, ja sanoi: “Ne, jotka eivät ole tehneet lainkaan syntiä voivat
kivittää Minua.” Kukaan ei tehnyt sitä, sillä Hän oli niin voimakas ja myötätuntoinen henkilö. Tällä tavalla teistä tulee ihmisiä,
jotka samaistutte totuuteen. Te ette pelkää ketään, vaan sanotte aina totuuden ja teette sen vakuuttavasti. Teidän suurenmoinen
runoilijanne William Blake kertoi nykyajasta, että silloin Jumalan ihmisillä - tarkoittaa heitä, jotka etsivät Jumalaa, tai jotka
uskovat Jumalaan – heistä tulee profeettoja, ja heillä on kyky tehdä muista profeettoja. Tämä on juuri sitä, mitä Sahaja Yoga
tekee, eli saatte itseoivalluksenne ja alatte antaa oivalluksia muille. Aivan kuten sytytetty kynttilä voi sytyttää toisen kynttilän,
jossa ei ole tulta, ja se kynttilä vuorostaan voi sytyttää monia muita kynttilöitä.

Niin yksinkertaista se on. Mitään ei tarvitse ottaa tai antaa, olette vain katalyytti, ja sytytätte kynttilän, ja tämä toinen henkilö
sytyttää taas toisen kynttilän. Siihen ei liity kiitollisuudenvelkaa, koska mitään ei anneta tai oteta, vaan se on hyvin
yksinkertainen, helposti ymmärrettävä tapahtuma. Tohtori Warren tässä on antanut itseoivalluksia tuhansille ihmisille. Kun en
päässyt menemään Madrasiin, lähetin hänet ja hän antoi oivalluksen kolmelle sadalle. Intiassa meillä on eräs henkilö, joka on
antanut oivalluksen kymmenelle tuhannelle. Se on totta! Voitte tarkistaa asian. Kun itse saatte oivalluksenne, hämmästytte, kun
pystytte antamaan oivalluksia ihmisille, ja pystytte parantamaan heitä. Voitte antaa heille rauhaa ja Jumalan siunausta.

Samalla teistä tulee kollektiivisesti tietoisia; teistä tulee kokonaisuuden olennainen osa. Eilen monilla oli tukos Visshuddhi
Chakrassa eri syistä, oli jotain ongelmia, joillakin oli nikamatulehdus, joillakin jotain muuta – ja he eivät pystyneet pääsemään
sen yli. Kun he sanoivat kolme kertaa:, “Äiti, olen kokonaisuuden olennainen osa”, he alkoivat tuntea viileän tuulen. Niin
yksinkertaista se on. He alkoivat tuntea viileän tuulen, koska aiemmin heillä oli tukkeuma tässä. Nämä ovat niin yksinkertaisia
menetelmiä, että lapsikin pystyy siihen, ja tekin pystytte siihen täällä, ja toivon, että tänään täällä kauniissa Bathissa, me kaikki
saisimme oivalluksemme. Jumala teitä siunatkoon. Jos teillä on joitakin kysymyksiä, niin voitte kysyä Minulta. Eilen kaksi
henkilöä kysyi niin monta kysymystä, että Minulta meni paljon aikaa heihin, ja sitten he kävelivät pois. Heidät oli ehkä lähettänyt
joku guru tai muu, ja he vain yrittivät kysyä kysymyksiä, jotka liittyivät vääriin guruihin.



Tuolla takananne istuu monia, jotka ovat olleet kaikenlaisilla väärillä guruilla, ja meidän täytyi hoitaa heitä, että he paranisivat.
Joillakin oli epilepsia, jollakin syöpä, joillakin sitä ja joillakin tätä, ja he olivat vielä maksaneet saadakseen kaikki nämä sairaudet
ja ongelmat. Jotkut ovat päätyneet lopulta mielisairaalaan. Minä pyydän teitä, älkää omaksuko näiden gurujen oppeja. Vaikka
olisitte maksaneet siitä – unohtakaa ne. Se ei haittaa, mutta älkää samaistuko heihin. Samaistukaa Itseenne. Tämä on teidän
omaisuuttanne, teidän omaanne, teidän pitää tietää se. Tämä on Minun nöyrä pyyntöni teille kaikille. Jumala teitä siunatkoon.

Kiitos paljon. [Joogi: Onko kysymyksiä?] [Minulle on ollut hyötyä tiibetiläisestä ’hyminämeditaatiosta’, Nada Brahmasta. Sopiiko
tämä yhteen Sahaja Yogan kanssa?] Ei ollenkaan. Tämän Nada Brahman on sitä, että siinä jatketaan ja jatketaan hyminää, ja
jonain päivänä teidän päänne alkaa humista koko ajan. Kerron teille, miksi näin tapahtuu. Jos sanomme mitä tahansa, jos vaikka
alamme sanoa `Aum´, tai `Ham´ tai mitä tahansa, me emme muutu miksikään. Jos sanon: “Olen tämän kaupungin kuvernööri”
muutunko kuvernööriksi? Jos sanon olevani `Aum´, muutunko silloin?

Muutummeko joksikin vain sanomalla niin? Jos väitämme jotakin, tulemmeko sellaisiksi? Jotakin tulee tapahtua sisällämme.
Ennen kuin näin tapahtuu, sillä ei ole merkitystä, kaikki on ulkoista. Voitte sanoa mitä tahansa. Joku saattaa sanoa, että on
hyötynyt, koska on lukenut rukouksia. Se ei toimi niin. Teidän pitää saavuttaa täydellinen muutos. Ja nämä ovat erittäin
vaarallisia asioita, koska esimerkiksi Tiibetissä Lama itse on sekaisin, hän on täysin sekaisin. Menin Kiinaan mieheni kanssa, ja
olin todella hämmästynyt – sitä voisi kutsua vaikka propagandaksi – kun näin Lhasassa tämän miehen keränneen niin paljon
vaurautta, että sitä voidaan verrata Paavin omaisuuteen.

Hän joi viininsä täyskultaisesta, kaiverretusta pikarista, ja hänellä oli niitä useita. Hänen lautasensa oli kullasta, kaikki mitä
hänellä oli, oli aitoa kultaa. Ja mistä hän sai kaiken rahan? Kuvitelkaa, näiltä köyhiltä tiibetiläisiltä. He ovat niin köyhiä, että heillä
ei ole edes vaatteita, joilla verhota itsensä. En tarkoita, että kommunismi olisi hyvä asia, mutta nämä ihmiset todella riistivät
heitä. Koko tuo Lhasan näytös oli todella silmiä avaava kokemus. Hyvä luoja! Nuo ihmiset ovat ryöstäneet nämä köyhät, ja
kuinka paljon he ovatkaan saaneet kärsiä. Jos menette Tiibetiin, hämmästytte.

Ihmiset eivät tiedä, he ovat hyvin hämmentyneitä. He eivät ymmärrä. He ovat antaneet kaiken mitä heillä oli tuolle herra Lamalle.
Hän kiertää nyt kaikkialla; kukaan ei tiedä mitä hänellä on mielessään. Mitä hyötyä heistä on ihmisille? Se on myytti. Paras hyöty
on, että teistä tulee mestareita. Tiedätte joka ikisen asian. Tiedätte mikä Kundaliini on, tiedätte miten antaa oivallus toisille ja
kaikki, mitä teidän pitää tehdä. Se on pääasia.

Aluksi, kaikki saattaa tuntua hyvältä, jopa alkoholijuomakin. Samalla tavalla, jos jonkin aikaa hymisette jonkun nimeä, saatatte
joutua hetkeksi hänen valtaansa, ja se saattaa tuntua hyvältä. T.M. :ssä on sama ongelma. T.M. :ssä ihmiset sanovat mantroja,
ja jonkin aikaa se tuntuu rentouttavalta, koska joku muu tulee mielen sisälle, ottaa vallan ja alkaa ohjata. Ja kun joku alkaa
ohjata, olo tuntuu rentoutuneelta. Mutta kysymys ei ole rentoutumisesta. Teistä ei silloin tule mestareita. Tämä on asian ydin:
kun teistä tulee yhtä kaikkeuden kanssa, olette koko ajan rentoutuneita, koska mikään ei uuvuta teitä.

Olette koko ajan rentoutuneita. Mutta, katsokaa näitä lamoja miltä he näyttävät, he ovat niin ryppyisiä, että rypyt voi laskea



yksitellen heidän kasvoistaan. Kamalia ihmisiä. Ei voi sanoa, että heissä olisi jotain suurta. Ja mitä hyvää he ovat tehneet? En ole
nähnyt yhdenkään laman tekevän hyvää kenellekään. Minulla oli kerran tilaisuus istua tämän Dalai Laman vieressä illallisella, kun
mieheni avusti pääministeriä, ja hänetkin oli kutsuttu. Ja koska pääministerin vaimo ei halunnut, niin Minä istuin hänen
vieressään ja tunsin valtavaa kuumuutta. Ja pääministeri Lal Bahadur Shastri, joka tiesi kaiken Minusta, kysyi: "Tunnetko
kuumuutta hänestä? ", koska hän oli itsekin oivaltanut sielu.

Vastasin: "Kyllä, valtavasti." Hän sanoi: "Hyvä on, laitetaan joku toinen ulkomaalainen ministeri istumaan väliin." Hän laittoi Minut
istumaan toiselle puolelle, ja ulkomaalainen ministeri istui siinä vieressä. Ennen oivallusta ette voi tietää tällaisesta. Ja Minun on
myös kerrottava, että jos menette näiden ihmisten luo, teidän on vaikeaa saada itseoivallusta - näin se on, koska he saavat
aikaan ongelman sisällenne. Vaikka mitä yrittäisitte, joudutte sympaattisen hermoston alueelle. Mitä tahansa yritätte, joudutte
aina sympaattisen hermoston alueelle, ja teidän sympaattinen hermostonne aktivoituu. Ja kun se aktivoituu, liutte joko
vasemmalle tai oikealle. Kun menette vasemmalle, joudutte kollektiivisen alitajunnan alueelle. Se on alue, jossa kaikki kuollut
sijaitsee sisällämme aina luomisestamme saakka.

Ja syöpä, kuten kerroin eilen, aiheutuu asioista tuolla alueella. Ja jos joudutte oikealle puolelle - yleensä lamat laittavat teidät
oikealle. Tiesittekö, että Lama opasti Hitleriä? Dalai Lama oli hänen gurunsa. Hän opetti Hitleriä, kuinka vallata ihmisten mielet ja
saada heidät mukaansa. Se on tunnettu tosiasia, että Dalai Lama oli hänen gurunsa. Ja kaikki lamat ovat sellaisia. Mutta kun
olette valaistuneet, silloin tiedätte mitä he ovat. Kuten tyttärentyttäreni ollessaan noin viisi vuotias - hän on oivaltanut sielu,
mutta tyttäreni ja vävyni eivät ole oivaltaneita. Kerran he menivät Ladakhiin ja lama istui siellä sellaisella jalustalla.

Ja kaikki menivät ja kumarsivat hänelle, mutta tyttärentyttäreni ei pitänyt siitä. Kun sitten hänen vanhempansa menivät
kumartamaan lamalle, tyttö tuli todella vihaiseksi - hän oli vain viisivuotias. Hän laittoi kätensä selän taakse ja seisoi laman
edessä. Hän sanoi: "Pukeutumalla tuohon pitkään hameeseen, luuletko tulleesi oivaltaneeksi sieluksi? Sitä et ole. Sinulla ei ole
mitään oikeutta pyytää ihmisiä kumartamaan edessäsi. Mitä oikein haluat?" Vanhemmat olivat shokissa ja noloina, he sanoivat:
"Älä puhu noin..." "Ei, miksi kumarsitte hänelle? Häntä ei pidä kumartaa." Kuvitelkaa!

Mutta jos ette ole oivaltaneita... Se on myös hankalaa siksi, että heillä on houkuttelevia bisnesehdotuksia, ja he käyttävät hienoja
mainoksia. Kävin äskettäin Espanjassa ja järkytyin. Siellä nämä lamat olivat alkaneet puhua, että ihmisten täytyy mennä Gobin
autiomaahan. Kuvitelkaa! Gobin autiomaa on sellainen paikka, että sinne kuolee jo mailin käveltyään. Jos haluaa saavuttaa
nirvanan, pitää mennä Gobin autiomaahan. He ottavat kaikki rahat ihmisiltä, tekevät hienot järjestelyt ja vievät joukoittain ihmisiä
Gobin autiomaahan. Ihmispoloiset kulkevat kohti kuolemaansa - ja he kutsuvat sitä `nirvanaksi´. He eivät koskaan palaa.

Joten he ovat päässeet nirvanaansa, he eivät ole palanneet. Näin he toimivat. Olen tavannut ihmisiä Englannissa; siellä oli eräs
mies, jota kutsuttiin Omkariksi. Hänelle keksittiin se nimi jostakin, en tiedä kuka lama antoi hänelle sen nimen, koska tavallisesti
he eivät anna kenellekään nimeksi Omkar. Siksi kysyin: "Kuka antoi sinulle tämän nimen?" Hän sanoi: "Menin luostariin." Ja mitä
siellä tapahtui? Kaikki hänen luunsa rikottiin. Hän sanoi: "He hakkasivat minua selkään." Kuvitelkaa.

Kuinka niin voi tehdä? Kaikki hänen luunsa murtuivat. Oli mahdotonta antaa hänelle itseoivallus, koska fyysisesti se oli



mahdotonta. Mutta pikku hiljaa hän on nyt toipumassa. Hän on kuin mielipuoli. Kuinka joku voi olla noin julma? Joten oletteko
sitä mieltä, että tiibetiläiset, ovat oivaltaneita? Mitä voisimme muka oppia tiibetiläisiltä? Kaikki ulkomaalaiset eivät välttämättä
ole oppineita ihmisiä. Kaikki kirjaan kirjoitettu ei välttämättä ole pyhää tekstiä.

Teidän pitäisi ymmärtää, että kaikki nämä asiat ovat syntyneet vasta Buddhan kuoleman jälkeen. Sama on tapahtunut kaikissa
uskonnoissa, kaikkien suurten tänne syntyneiden henkilöiden kohdalla on käynyt samalla tavalla. Mutta vanhoista luolista on
löytynyt Buddhan jälkeen eläneiden pyhimysten kirjoituksia, että on kysymys spontaanista tapahtumasta. Mutta Buddha ei
puhunut Jumalasta, koska Hän ajatteli: "Ensin puhutaan Itsestä. Sillä jos puhutaan Jumalasta, ihmiset alkavat heti ajatella, että
heistä on tullut Jumala. Joten parempi puhua Itsestä; antaa heidän saada itseoivalluksensa. Kuinka he ymmärtäisivät Jumalan,
ennen kuin ovat saaneet itseoivalluksensa?” Joten Häntä kutsutaan Anishwaraksi, joka tarkoittaa: Hän, joka ei usko Jumalaan,
eli ateisti; se ei ole niin. Hän teki sen harkitusti, koska ajatteli, että jos puhutaan jostakin liian korkealentoisesta, niin ihmiset
alkavat elää kuvitellussa maailmassa. Joten Hän halusi käytännössä antaa ensin itseoivalluksen ja vasta sitten tietämyksen
Jumalasta. Koska sokealle ihmiselle ei kannata puhua mitään, ennen kuin kertoo hänelle: "Sinun on ensin kyettävä näkemään."

Äskettäin meille tuli eräs nainen buddhistisesta meditaatiosta. Hän ei pystynyt saamaan oivallustaan. Se oli todella ikävää,
vaikka vähitellen se saadaan onnistumaan; mutta hän ei saanut sitä. Koska Buddha sijaitsee sisällämme, tällä puolella, tässä
kohdassa. Ja tämä kohta tässä turpoaa, kun tekee buddhistista meditaatiota, ja se täytyy saada laskemaan tiettyjen mantrojen
avulla, muilla keinoin se ei pienene. Sellaisten ihmisten kanssa on työskenneltävä paljon, mutta se ei haittaa. Olette kaikki
etsijöitä, ja teidän oikeutenne on saada oivallus, ja olen täällä tekemässä töitä hyväksenne. Onko muita kysymyksiä? [Nainen
yleisöstä kommentoi, kuinka ihmiset eivät halua tietää hengestään.] Kyllä, se on ongelma Englannissa.

Tiedän, että se on ongelma nykyaikana, että ihmiset eivät halua tietää, ja että he ovat hyvin epäileväisiä. Mutta asiat työstyvät nyt
mukavasti. Ymmärrättehän, että Jumalakin todella haluaa ihmisten saavan oivalluksen. Kerron teille nyt kuinka se toimii.
Äskettäin - en ollut itse paikalla, mutta mieheni näki ohjelman koomikosta, joka sanoi tuntevansa viileää tuulta - hän puhui
ilmestyksestään. Hän sanoi: "Yhtäkkiä aloin tuntea viileää tuulta selässäni, enkä tiedä mitä se on, mutta tunsin itseni
rentoutuneeksi ja monet ihmiset tunsivat itsensä rentoutuneiksi seurassani." Hän ei tiedä mitään, hän koki epämääräisesti
tämän viileän tuulen, mutta hän tunsi sen. Se oli se ilmestys, josta hän kertoi. Pari päivää aikaisemmin keskustelimme, ja ihmiset
kysyivät: "Äiti, kuinka monen ihmisen pitää saada tämä syndrooma?" Kuinka sitä nyt kutsuttiinkaan?

Sadan apinan syndroomaksi. Toivottavasti olette kuulleet siitä, että kun sata apinaa oppi jonkun tempun, niin kaikki apinat
kaikkialla alkoivat tehdä, samaa temppua. Minä sanoin: "Niin tapahtuu hyvin pian." Ja kuvitelkaa, tämä mies alkoi tuntea viileää
tuulta selässään Sitten hän tuli esiintymään televisioon, ja televisiossa olivat tietysti hyvin epäileväisiä, todella epäileväisiä. En
kiinnittänyt siihen paljon huomiota. Sanoin: "Kaikki tapahtuu aikanaan" – sillä me emme ota maksua, eikä tällaisesta asiasta
voikaan maksaa Sitten joku kertoi heille, että tällainen ohjelma esitettiin, ja että on olemassa eräs, joka tietää kaiken tästä
asiasta, ja sitten he kääntyivät Minun puoleeni. Ja nyt he haluavat Minun pitävän yleisötilaisuuden. Ja kun asiat alkavat mennä
näin, ihmiset alkavat muuttaa ajatuksiaan. Ongelma on, että ihmisten suuri este on heidän egonsa. He eivät ole vastanottavaisia.

Sitä paitsi, perinteikkäissä maissa kuten Roomassa tai Egyptissä, ihmiset ovat paljon herkempiä jumalallisuudelle kuin
järjettömille asioille. Tulette yllättymään, kun kuulette, että Roomassa - olemme nyt täällä, joten voin kertoa sen - yksikään guru
ei ole menestynyt Roomassa. Ei yksikään guru. Mutta kun menin sinne, vain valokuvani näkeminen sai pormestarin



hämmästymään. Hän sanoi: "Tämä on Jumaluus" - vain nähdessään valokuvani. Ja hän alkoi järjestellä asioita, antoi salin
ilmaiseksi, ilmoitteli ja painatti julisteita, ja laittoi niitä esille joka paikkaan. Roomassa kaikki sujuu oikein hyvin. Mutta
Englannissa ei. Olen ollut täällä kymmenen vuotta tehnyt kovasti töitä, mutta englantilaiset ovat aika kovia. Se ei haittaa, kaikki
järjestyy.

Ja Egypti on myös maa, jossa ihmiset kunnioittavat perinteitä. Ja myös Kreikassa. He ovat hyvin perinteikkäitä, ja - kuten
perinteessä yleensä - opitaan tekemällä virheitä. Uskotte Rasputiniin, uskotte siihen ja uskotte tuohon; ja sitten alatte ymmärtää
mikä on todellisuus, ja kuinka se saavutetaan. Ja näin he saavuttavat sen. Mutta täällä ihmiset vain lukevat ja lukevat eivätkä
saavuta mitään, ja ovat myös hämmentyneitä. En syytä heitä siitä. Mutta Minun on sanottava, että heidän on hyväksyttävä
todellisuus ja ymmärrettävä ennen kaikkea, ettei sitä voi ostaa, eikä sen eteen voi ponnistella. Se on spontaani, elävän Jumalan
elävä prosessi. Tämä meidän täytyy ymmärtää. Ja kun ymmärrämme tämän, asiat alkavat järjestyä, olen varma siitä.

Ymmärrän, että ihmiset ovat sellaisia. Olen tehnyt töitä jo kymmenen vuoden ajan Englannissa, eikä meillä ole kovin montaa
sahaja-joogia, kuten muissa maissa on. Jopa Ranskassa on enemmän. Ranskassa on paljon enemmän, ja myös Sveitsissä.
Mutta Englanti on paljon jäljessä, ja teen kovasti töitä sen eteen. Intiassa on tietenkin tuhat kertaa enemmän. Mutta kaikki
järjestyy, kaikki muuttuu. Englantilaiset ovat siten hyvin tasapainossa - joskus liiankin tasapainossa, tiedättehän! Eräs hieno asia
heissä on, että he tietävät kuinka nauraa itselleen. Joten se saattaa toimia.

[Joogi toistaa yleisöstä tulleen kysymyksen: Nainen kysyy, että kun sanoitte gurujen tekevän usein enemmän pahaa kuin hyvää,
niin kuinka tiedämme että Te ette tee meille enemmän pahaa kuin hyvää?] Kyllä, totta kai, se on mahdollista, epäilemättä; teidän
täytyy pitää se vaihtoehto avoimena. Mutta voitte puhua ihmisille, jotka ovat... Aina, kun menette jonkun gurun luo - itse asiassa
olen huomannut, että kun tulette luokseni, kysytte Minulta kysymyksiä, mutta kun menette näiden ihmisten luo, menette sinne
suinpäin, täysin harkitsemattomasti. Tiedän ihmisiä, jotka ovat maksaneet kuusi tuhatta puntaa mennäkseen Sveitsiin,
syödäkseen pelkästään perunoita ja perunoiden keitinvettä. Ja he elivät siellä kysymättä ainoatakaan kysymystä. Yksi
tunnusmerkeistä on se, että olette vapaita. Toiseksi, teidän täytyy tietää, mitä muut ihmiset ovat olleet Minulle, ja mitä heille on
tapahtunut. Kolmanneksi, teidän tulisi tietää, miksi haluaisin pahaa teille? Mitä hyötyä siitä olisi Minulle? Koska en ota teiltä
rahaa, enkä mitään sellaista.

Jumalan armosta, tulen hyvin toimeen elämässäni, olen ehkä varakas, enkä tarvitse mitään keneltäkään, joten miksi tekisin niin?
Toisessa elämässäni olen hyvin korkeassa asemassa, joten miksi tulisin luoksenne? Mitä varten? Mitä saavuttaisin teiltä? Joten
uskottavuus on nähtävä oppilaiden kautta. Ette koskaan katso millaisia oppilaat ovat. Menette vain suoraa päätä, koska olette
hypnotisoituja. Ette edes ajattele asiaa. Ette edes esitä kysymyksiä. Kysyin heiltä: “Miksi te ette kysyneet, miksi pitää maksaa
kuusi tuhatta puntaa?

He vastasivat: “Voi, Äiti, meidät pidettiin täysin pimennossa.” Ja henkilö, joka oli organisaation johtaja Skotlannissa, sairastui
epilepsiaan, ja hänen tyttärensä ja vaimonsa myös, ja silloin hän tuli luokseni. Hän tuli luokseni siinä tilassa, ja otin heidät talooni
parannettavaksi. Ne ihmiset, jotka ovat tulleet luokseni, kuten tohtori Warren: hänellä oli korkea verenpaine ja kaikenlaista. Mutta
hän parantui – ja lisäksi hän on parantanut monia ihmisiä. Täällä on monia, jotka ovat saaneet avun. Ihmiset, jotka olivat
alkoholisteja, tai huumeriippuvaisia, kaikki he ovat parantuneet. Teidän pitää nähdä heidät ja katsoa millaisia he ovat, kuunnella
kuinka he puhuvat, kuinka he tietävät asioista. Mutta jonkun toisen gurun luona on sellainen hierarkia, että heitä ei pääse



lähellekään. Ja jos joku kertoo asioista, hän muistaa kaiken ulkoa ja puhuu tavalla, jossa ei ole spontaaniutta, ei minkäänlaista:
he eivät tiedä mitään. Aivan ensimmäiseksi pitää saavuttaa uskottavuus.

Mutta sitä te ette saa kenenkään muun kuin Minun kanssani. Minussa on se hyvä puoli, että annan teille vapauden. [Joogi: Hän
sanoo, että varmaankin kaikki tiet johtavat Roomaan. Te puhuitte Dalai Lamasta, mutta mitä vikaa hänessä on?] Mutta jotkut tiet
johtavat myös helvettiin. Meidän tulee tietää se. Kaikki tiet eivät vie Roomaan, vaan saattavat viedä myös helvettiin. Tietenkin
kaikki tiet vievät Roomaan, jos henkilö, joka ohjaa teitä sinne, on oikea opettaja. Ette voi mennä helvettiin ja palata sitten takaisin
Roomaan. Te ette voi.

Mutta ihmiset, jotka ovat oikeita oppaita, voivat tehdä niin. He eivät ota rahaa. He antavat teille oivalluksen. He saavat teidät
muuttumaan toisenlaisiksi. He tekevät teistä oikeudenmukaisia, hyveellisiä ja suurenmoisia ihmisiä. Se on täysin eri asia: he
eivät ole sellaisia, jotka sanovat olevansa jotakin, tai vain puhuvat jostakin. He eivät kerää omaisuutta. He ovat itseään
kunnioittavia ihmisiä, he eivät ole loisia. He eivät elä teidän kustannuksellanne. Kuinka paljon Kristus ansaitsi?

Teillä on todella hyvä esimerkki Kristuksessa. Miksi menette kenenkään muun luokse? Ottiko Hän rahaa? Hänet myytiin
kolmellakymmenellä hopearahalla. Kristus on sanonut: “Teidän silmänne eivät saa olla himokkaat.” Haluaisin tietää, onko
sellaisia, kristittyjä, joilla ei ole himokkaat silmät? Onko teillä viattomat silmät? Onko silmissänne himoa ja ahneutta? Kohdatkaa
itsenne. Heillä, jotka puhuvat näistä asioista, on paljon suurempia syntejä kuin teillä Kuinka he voisivat tehdä teistä parempia?
He ovat niitä, jotka elävät toisten omaisuudella, toisten rahoilla.

Eläisittekö te jonkun toisen omaisuudella ja ansioilla? He ajavat lapsensa pois taloistaan, myyvät talonsa, menevät kadulle.
Tekisittekö te tällaista kenellekään? Ottaisitteko rahaa köyhiltä? Te olette niin hyviä ihmisiä! Se teidän täytyy ymmärtää.
Käyttäkää aivojanne. Mutta kun saatte oivalluksenne, silmänne muuttuvat viattomiksi. Silmät ovat niin voimakkaat. Vain
katsomalla ihmisiä sellaisilla silmillä, voitte antaa oivalluksen.

Voitte parantaa heidät. Joku päivä sitten tuli – mikä hänen nimensä olikaan, joka tuli luokseni? Se oli eräs journalisti, hän tuli ja
sanoi: “Olen kuullut, että pystytte parantamaan ihmisiä.” Sanoin: “Kyllä vain.” Hän sanoi: “On eräs nainen, joka kärsii
agorafobiasta (aukean paikan kammo), ja kun hän ei halua tulla ulos talostaan, niin miten hänet voisi parantaa?” Sanoin: “No, jos
hän ei pysty tulemaan, antakaa Minulle hänen valokuvansa. En voi mennä hänen kotiinsa” - he tavallaan testasivat Minua.
Sanoin: “Hyvä on, tuokaa Minulle hänen valokuvansa.” Hän toi sitten valokuvan. Minä vain katsoin valokuvaa. “Hän on ollut
tällainen kymmenen vuotta,” mies sanoi ja lisäsi vielä: “Teidän täytyy parantaa hänet.” Sanoin: “Hyvä on, Minä yritän. Tämä
sairaus on aika helppo parantaa.” Ja sanoin: "Antakaa hänen olla rauhassa kahdeksan päivää.” Mutta hän ei voinut vastustaa
kiusausta, vaan alkoi toimia kuin rikostutkija saadakseen selville, mitä tapahtui. Ja kun hän meni naisen talolle, hän ei ollut
kotona. Hän oli lähtenyt miehensä kanssa mukavalle kävelylle.

Ja nyt se journalisti aikoo julkaista hyvän jutun asiasta. [Kysymys: Pidättekö itseänne henkisenä parantajana?] En lainkaan. En
ole parantaja. Minä en ole mikään parantaja. Olen henkilö, joka haluaa antaa teille Itseoivalluksen. Siinä ei ole kysymys
henkisestä parantamisesta. Henkistä parantamistakin on kahdenlaista: toinen on tietenkin se, kun oivaltaneet sielut parantavat.



Muutama päivä sitten tapasimme erään sellaisen. (Missä se olikaan, taksinkuljettaja, joka tuli kanssamme?)

[Joogi: Nottinghamissa.] Aivan. Taksinkuljettaja, joka tuli autoon, ja tiesin, että hän oli oivaltanut sielu. Ja hän alkoi jutella
Minulle. Hän myös tunsi läheisyyden. Kysyin: “Pistelevätkö sormesi joskus?” Hän vastasi: “Kyllä, hyvin paljon.” Kysyin: “Oletko
parantaja?” “Kyllä”, hän vastasi, “olen parantaja. Mutta kuinka tiedätte kaiken tuon?” Kysyin: “Tunnetko itsesi syylliseksi?” ”Kyllä.”
Sanoin: “Minä tiesin sen.” Hän sanoi: “Kuinka tiedätte sen?” Sanoin: “ Jotenkin Minä vain tiedän. Mutta haluatko sinäkin tietää.”
Hän oli oivaltanut sielu. Hän oli oivaltanut. Mutta on olemassa parantajia, jotka eivät ole oivaltaneita sieluja.

He ovat henkilöitä, jotka käyttävät henkiolentoja. He vapisevat edessänne, huutavat ja … - sellainen on hyvin vaarallista.
Oivaltaneen sielun ei tarvitse tehdä mitään. Hän vain koskettaa teitä, ja tulette kuntoon. Hänen ei tarvitse vapista eikä näyttää
mitään kiukunpurkauksia. Te olette niin naiiveja, Minun täytyy sanoa, sen vuoksi teillä on niin paljon ongelmia. Se on hyvin
naiivia. Lännessä olemme kasvattaneet puun oikein hyvin, mutta emme juuria. Emme tiedä juurista mitään. Olin itsekin
hämmästynyt, koska ihmisillä ei ole aavistustakaan niistä.

Intiassa ei ole näin – Intiassa ihmiset tietävät. He tietävät. Täällä laitetaan kuolleet kirkkoon (lattian alle). Intiassa kukaan ei
laittaisi kuolleita kirkkoon, koska se on pyhä paikka, kuinka kuolleita voisi laittaa sinne? Mutta näin se vaan on. Te olette naiiveja,
tiedän sen, mutta naiiviudesta huolimatta myös hyvin itsepäisiä. Entä mitä nyt pitäisi tehdä? Se on välillä vaikea kysymys
Minulle. Mutta ei se mitään. Ratkaisu löytyy kyllä.

Ole hyvä. [Vaikeasti kuultava kysymys.] Mitä hän sanoo? [Joogi toistaa: Voitteko selittää, mitä tarkoitatte sillä, että energia
nousee selkärankaa pitkin? Ja eikö se tarkoita samaa, kuin pistelevä tunne selkärangassa, ehkä – (osoitettu kysyjälle:
Tarkoitatteko enemmänkin fyysistä tunnetta?)] [Kysyjä: Ihmetyksen tunnetta.] Jaa. Ihmetyksen tunnetta? [Joogi: Kyllä, hän
yhdistää tunteen, jonka saattaa tuntea selkärangassa, ihmetyksen tunteeseen, ja ehkä tarkoittaen …] Ei ole, ei. – En ole tiennyt
sellaisesta.

En tiedä. Se ei tapahdu tuolla tavalla. Kun Kundaliini nousee, et tunne mitään, et mitään tuollaista. Ainoa asia, jonka tunnet
päälaellasi on viileä tuuli. Ymmärrätkö? Ja käsistä tuntuu tulevan sellaista viileää tuulta. Mutta alussa saatat tuntea hieman
kuumuutta, koska jos kehossa on liikaa kuumuutta, saatat tuntea vähän kuumuutta tulevan ulos. Joskus hyvin hermostuneet
ihmiset saattavat vapista hieman, siinä kaikki. Mutta tällaisesta en ole ennen kuullut. Se on joku kummallinen juttu, joka tulee
jostakin – en tiedä.

Olen nähnyt ihmisillä kaikennäköisiä kummallisuuksia. Eräskin mies istui maassa jalat Minua kohti – Intiassa ei tehdä niin
Ihmiset sanoivat: “Kuinka voit laittaa jalkasi Äitiä kohti? Niin ei saa tehdä.” Hän vastasi: “Minun Kundaliinini on herännyt, ja minä
pompin kuin sammakko.” Sanoin: “Kuka on kertonut sinulle tuollaista?” Hän näytti minulle gurunsa kirjaa, jossa sanottiin, että te
pompitte kuin sammakot. Voitteko kuvitella? Kysyin häneltä: “Tuleeko sinusta nyt sammakko?” Kaikenmaailman
kummallisuuksia. Ette tiedäkään, miten paljon kaikenlaista on julkaistu eri puolella maailmaa. [Joogi: Hän haluaa tietää, miten
tämä Kundaliinin herääminen saadaan alkamaan.] Se on hyvin yksinkertaista, kuten kerroin, aivan kuin siemenen itäminen. Se on
Minun tehtäväni. Mutta kun olen sen tehnyt, sitten on teidän vuoronne.



Eikö niin? Sillä lupauksella. [Kysymys: Sanotte, että väärät gurut ja opettajat voivat johdattaa kenties helvettiin. Voitteko hieman
luonnehtia helvettiä?] No mutta, tällä hienolla hetkellä, miksi haluat tietää helvetistä? Sitä on kuvailtu erittäin hyvin monien
suurten runoilijoiden teoksissa. Erityisesti suosittelen lukemaan William Blakea. Sitä on jo kuvailtu niin paljon, miksi haluat kuulla
vielä lisää? Haluan teidän pääsevän Jumalan Valtakuntaan. Kun sanon “joutuu helvettiin”, se tarkoittaa: saattaa saada
epilepsian.

Olen nähnyt ihmisten saavan epilepsian, tulevan mielisairaiksi, jättävän kotinsa, lähtevän pois, lyövän ihmisiä, tappavan toisiaan,
tappavan itsensä, tappavan vanhempansa, väkivaltaisuutta, huumeiden käyttöä, kaikenlaista itsetuhoista käyttäytymistä. Se on
itsetuhoisuutta, yhdellä sanalla sanottuna. Ymmärrättekö? [Kysymys: Entä ihmiset, jotka ovat kärsineet jostain tällaisesta
syntymästään saakka?] Hyvä. Jos heillä on jotain tällaista, niin silloin syy on jossain muualla. Mutta he todella kärsivät, eikö niin?
Mutta he, joilla ei ole mitään tällaista, ovat normaaleja ja menevät näille guruille, maksavat heille ja sairastuvat, silloin ainakin voi
pitää näitä guruja vastuullisina, eikö niin? Mitä sanoitkaan? [Kysymys: Eikö teidän mielestänne ole ketään muita guruja, jotka …]
Voi, monia!

Heitä on paljon. Mutta he eivät ole esillä. Heitä on paljon enemmän. Monia … anteeksi en kuullut. [Joogi: Onko kukaan heistä
mielestänne suotuisa?] Suotuisa teille? Kenellekään? Kyllä on. Mutta katsokaas, tässä puhun nyt teille, ja te esitätte monia
kysymyksiä. Heillä ei ole kärsivällisyyttä.

Heillä ei ole lainkaan kärsivällisyyttä. Uskokaa, he ovat niin kärsimättömiä kaikki nämä gurut, että ette voi kuvitellakaan. He eivät
vain kestä sellaista. Pyysin erästä miestä menemään Amerikkaan, suostuttelin häntä kaikin tavoin, koska Minulla ei ollut aikaa
mennä sinne. Kolmen päivän jälkeen hän pakeni sieltä. Hän sanoi: “Minulla ei ole aikaa näille typerille ihmisille.” Hän vain perui
koko jutun. Koska olen Äiti, Minulla riittää kärsivällisyyttä teitä kohtaan. Heillä ei ole kärsivällisyyttä. Minkä sille voi? He sanovat
Minulle: “Kahdentoista vuoden jälkeen tulemme auttamaan sinua, Äiti.” He tuntevat Minut oikein hyvin.

Heitä on hyvin paljon. He ovat tavanneet muutamia, mutta he eivät halua puhua ihmisille, jotka heidän mielestään ovat typeriä.
Mitä voi tehdä? Heidän mielestään kaikki etsijät ovat typeriä ihmisiä. Mitä Minä voin tehdä? Heillä ei ole lainkaan kärsivällisyyttä.
Teillä on oltava Äiti, joka on kärsivällinen kanssanne, eikö niin? No niin. Näitä riittää loputtomiin, lapseni. Näillä kysymyksillä ei
ole mitään merkitystä.

Kysymyksiä esittämällä te ette saa oivallusta, se Minun täytyy sanoa teille. En voi taata, että se onnistuu. Jos saatte sen, se on
teidän kohtalonne. Jos ette saa sitä, se on teidän kohtalonne. Joten olkaa varovaisia. Ei tarvitse keskustella eikä väitellä;
väittelemällä te ette saa sitä. Kuunnelkaa nyt. Mitä Minä hyötyisin teistä? Tämä on ensimmäinen paikka, missä saamme näin
paljon kysymyksiä. Täällä on varmaankin jotain roomalaisia uudestisyntyneinä.



Muuten en osaa selittää tätä. Kukaan ei ole kysynyt niin paljon merkityksettömiä kysymyksiä Minulta kuin te. Tuette näitä vääriä
guruja, jotka ovat ottaneet teiltä rahaa, jotka ovat aiheuttaneet harmia niin monille; te tuette saatanallisia voimia. Se on
yllättävää, eikö olekin? Hyvä on, ei haittaa. No niin, olen jo sanonut, että ei enää kysymyksiä. Jos haluatte Minun tulevan
uudelleen Bathiin, pyydän, ei enää kysymyksiä. Mutta kohta näemme, kuinka moni saa oivalluksen täällä. Se on kaikkein
tärkeintä. Tärkein päämäärä ei ole … Oma Kundaliininne arvioi teidät – kohta nähdään.

Ennen kuin arvioitte Minut, Kundaliini arvioi teidät. Joten katsotaan, miten moni teistä saa oivalluksen. En voi luvata mitään.
Tämä on tärkein asia, se Minun täytyy sanoa teille. Hyvä on. Katsotaan kuinka se sujuu. Ja nyt, unohtakaa kaikki mitä olen
sanonut. Nautitaan tästä yhdessä. Se tarkoittaa, että teidän ei pidä tuntea syyllisyyttä mistään, mitä olen sanonut. Olette ehkä
käyneet jollain gurulla, olette ehkä tehneet jotakin väärää – hyvä on.

Nyt unohtakaa se. Nyt vain istutte nykyhetkessä. Teidän on oltava nykyhetkessä, jotta saisitte oivalluksen se on kaikkein
tärkeintä. Olette syntyneet tänne sen vuoksi, olette ihminen sen vuoksi. Ette ole täällä tuhlaamassa elämäänne. Ja siksi Minun
on Äitinä kerrottava teille, että teidän on suhtauduttava tähän nöyrästi. Olette nyt hyvin erilaisessa maailmassa. Täällä ei myydä
mitään, tämä ei ole mikään kauppa. Tämä on temppeli. Ja temppelissä teidän on oltava nöyriä, ja teidän on saatava
oivalluksenne: se teidän pitää päättää itsellenne.

Mutta miten moni oivalluksen saa, sitä en osaa sanoa. Olen pahoillani, mutta sitä en voi luvata kaikille. Mutta jos se tapahtuu
joillekin, olen hyvin tyytyväinen. Se on Minun tehtäväni. Tehdään kaikki hyvin yksinkertaisesti, ilman enempiä kysymyksiä. Eikä
pidä antaa sen häiritä, että ette ole kysyneet jotain; mikään ei mene väärin teillä tai muulla yleisöllä. Vaikka kysyisitte sata
kysymystä, niin lopputulos ei ole sen parempi. Minun täytyy sanoa, että toistaiseksi kukaan ei ole kysynyt mitään älykästä, joten
on parasta lopettaa kysymysten esittäminen. Olen hieman liian älykäs siihen. Tehdään se nyt niin, että saadaan se toimimaan.

Tehdään niin, että saadaan se toimimaan. Jos olette etsijöitä, ja jos olette nykyhetkessä, olen varma, että saatte oivalluksen. Nyt
unohtakaa kaikki mennyt. Yhtä asiaa Minun täytyy vielä pyytää teiltä, niin kuin eilenkin, että teidän ei pidä tuntea syyllisyyttä
mistään, sillä syyllisyys tulee menneisyydestä. Unohtakaa siis mennyt ja vakuuttakaa itsellenne, että ette ole syyllisiä. Täällä on
paljon hyviä ihmisiä, ja he tulevat saamaan oivalluksen. Teidän pitää siis sanoa päättäväisesti: "Minä en ole syyllinen." Teidän
pitää kutsua Minua Shri Matajiksi, kun puhuttelette Minua, joka saattaa olla vaikeaa Voitte yksinkertaisesti kutsua Minua Äidiksi -
miten vain haluatte. Teidän pitää sanoa "Äiti, en ole syyllinen," juuri ennen kuin aloitamme. Meidän pitää nöyrtyä sydämissämme,
koska haluamme päästä Jumalan valtakuntaan.

Mutta jos yritätte päästä sinne, ja koko ajan kuitenkin hyökkäätte itseänne vastaan, miten se voisi onnistua? Miten voisitte
päästä sisään? Tarkastelkaapa sitä. Mikä meidän asenteemme on? Onko se oikeanlainen? Eikö se olisi reilua ja
oikeudenmukaista. Hyvä. Nyt otamme kengät pois jaloistamme, jotta saamme apua Äiti Maalta. Äiti Maa on yksi hyvin tärkeä
elementti. Kundaliini sijaitsee ristiluussa, ja alemmat chakrat on tehty Äiti Maan elementistä.

Kun otatte pois kenkänne, pääsette helposti kosketuksiin Äiti Maahan jalkojenne kautta. Äiti Maa on hyvin tärkeä. [Joogi: Ne,



jotka eivät halua osallistua tähän, olkaa hyvä, ja poistukaa nyt; ne jotka eivät halua …] Poistukaa. Älkää jääkö häiritsemään muita.
Olkaa niin ystävällisiä. Teidän pitää olla kohteliaita muita kohtaan. Älkää häiritkö muita. Jos ette halua oivallusta, se sopii. Kaikki
on hyvin; voitte poistua. Ne, jotka olivat eilen Bristolissa, tietävät, kuinka kovasti sain tehdä töitä monen ihmisen kanssa
tuntikausia, että he saivat oivalluksensa.

Se on hyvin epäkiitollinen tehtävä; jos ette vakiinnuta itseänne, se on mielestäni suurta tuhlausta, todella suurta tuhlausta. Siitä ei
ole mitään hyötyä, koska jos ihmiset saavat oivalluksen, mutta eivät vakiinnuta itseään, niin silloin kaikki on mennyt hukkaan.
Iällä ja rodulla ei ole merkitystä, yhteiskunnallisella asemalla ei ole merkitystä. Kunhan vain olette ihmisiä, niin se toimii - niin
yksinkertaista se on. Nyt teidän on vain laitettava kädet avoimina syliinne, ja yritettävä istua mahdollisimman mukavasti. Se on
tärkeää, koska en halua, että olonne on epämukava, ja alatte siksi liikkua paikoillanne. Ole hyvä, sinun pitää myös ottaa kengät
pois jaloistasi, koska sinulla oli tätä tiibetiläisongelmaa. Jos haluat saada oivalluksen, ota kengät pois jaloista, sopiiko? Ota ne
pois, niin on parempi. Ja sukatkin.

Niin on parempi, koska haluan työskennellä kanssasi, ja olet todella aito etsijä. Laita kätesi tällä tavalla. Hyvä. Hmm. Se alkaa jo.
Kaikesta huolimatta tuntuu hyvältä, ei lainkaan huonolta. Kuten kerroin, vasen käsi edustaa vasenta puolta, tunnepuolta; ja
oikean puolen käsi edustaa toimintaa. Tässä on meissä oleva halu. Kun laitamme vasemman, halua edustavan käden tällä
tavalla, ja pidämme sitä avoimena koko tapahtuman ajan, niin se rentouttaa chakroja. Sillä jotkut chakrat ovat jännittyneessä
tilassa, ja ne pitää saada rentoutumaan.

Voitte tehdä sen itse, ja kerron teille miten se tapahtuu. Vasemmalla puolella on keskuksia, joiden päälle laitamme kätemme.
Yksi näistä on sydämessä, jossa henki sijaitsee. Ja yksi sijaitsee vatsa-alueen yläosassa. Ja sitten yksi vatsan alaosassa - kaikki
vasemmalla puolella. Yksi sijaitsee täällä. Tämä keskuksen toiminta häiriintyy, kun tunnette syyllisyyttä. Kättä pidetään tässä,
kaulan vasemmalla puolella. Ja tässä on yksi keskus, ja sinne voimme esittää pyynnön. Ja sitten tullaan tänne ylös, aukileen
alueelle, jossa pyydän teitä sitten laittamaan kämmenenne aukileen päälle.

Juuri nyt se tuntuu kuumalta, mutta se häviää. Aloitetaan. Tämä on hyvin yksinkertaista. Teidän on pidettävä silmät suljettuna
koko ajan, koska tässä ei hypnotisoida ketään, ei mitään sellaista. Sen täytyy tapahtua teidän sisällänne. Huomio käännetään
sisäänpäin, ja on parempi pitää silmät kiinni, koska jos silmät ovat auki, Kundaliini ei ehkä nouse. Tämä ei aiheuta teille mitään
harmia, ei mitään ongelmia - ei mitään sellaista; tunnette itsenne todella rentoutuneeksi, ja olo on hyvä. Hyvä. Nyt suljemme
silmämme. Aluksi, älkää tunteko syyllisyyttä mistään, ei kysymyksien esittämisestäkään, älkää tunteko syyllisyyttä.

Unohtakaa kaikki, mitä sanoin teille. Olkaa kilttejä itsellenne. Olkaa lempeitä itseänne kohtaan. Teidän pitää myös kunnioittaa
itseänne. Ja nyt, laittakaa oikea kätenne sydämen päälle, vasemmalle puolelle kehoa. Sydän on vasemmalla, joten laittakaa
oikea käsi sydämen päälle. Pitäkää silmät suljettuna, ja yrittäkää katsoa sisälle sydämeenne niin, että laitatte huomion
sydämeenne, ja sanokaa - teidän pitää nyt esittää Minulle todellinen kysymys, joka on älykäs kysymys. Kysykää: "Äiti, olenko
minä henki?" Kysykää kolme kertaa: "Äiti, olenko minä henki?" Kysykää kolme kertaa: "Äiti, olenko minä henki?"

(Vasen puoli tuntuu aika voimakkaasti …) Nyt, laskekaa käsi vatsan alueelle, yläosaan, vasemmalle puolelle kehoa. Laskekaa



käsi kehon vasemmalle puolelle vatsan yläosaan. Tässä on Esiaikaisen Mestarin, Opettajan keskus. Kun muututte, teistä tulee
henkiä, teistä tulee mestareita, teistä tulee guruja. Niinpä loogisesti seuraava kysymys kuuluu: "Äiti, olenko minä oma
opettajani?" Kysykää: "Äiti, olenko minä oma opettajani?" Kysykää tätä kolme kertaa. Tämä on järkevä kysymys. Te olette omia
opettajianne, ette tarvitse minkäänlaista mestaria itsellenne. Minä en ole teidän mestarinne, olen vain Äitinne, ei muuta.

Tämän kysymyksen jälkeen voitte laskea kättänne vatsan alaosaan. Tämä on hyvin tärkeä keskus, jota kutsutaan
Swadishthaniksi, ja se pitää huolta teidän aorttapunoksestanne. Painakaa sormilla hieman ja sanokaa tähän - koska tässä
kohdassa, se Minun on tunnustettava, en voi ylittää vapauttanne. Teillä on vapaus valita. Jos haluatte todellisen tiedon
itsellenne, teidän on pyydettävä sitä, Minä en voi pakottaa sitä. Teidän pitää sanoa: "Äiti, ole hyvä, ja anna minulle oikea tieto,
anna minulle puhdas tieto. Haluan puhdasta tietoa, haluan oppia puhtaan tiedon tekniikan", se on yksi merkitys sanalle 'jooga'.
Teidän pitää pyytää tätä kuusi kertaa, koska tässä keskuksessa on kuusi terälehteä. Aorttapunoksella on myös kuusi
alapunosta. (Kamalaa!

Vasen Swadishthan.) Hmm - sitten. Taas te tunnette syyllisyyttä. Olkaa hyvä, älkää tunteko syyllisyyttä. Olkaa hyvä, älkää tunteko
syyllisyyttä. Älkää tunteko syyllisyyttä mistään. Te ette ole tehneet mitään väärää. (Ah, nyt on parempi.) Nostakaa nyt kätenne
takaisin vatsan yläosaan, jossa sijaitsee Esiaikaisen Mestarin keskus. Olette pyytäneet itsellenne tekniikkaa, ja nyt kerron, että
teidän pitää sanoa päättäväisesti tähän keskukseen: "Minä olen oma opettajani."

Sanokaa niin. Teidän pitää sanoa se kymmenen kertaa täydellä luottamuksella: "Äiti, minä olen oma opettajani." Koska tässä on
kymmenen alakeskusta, kymmenen ominaisuutta, ja meissä on kymmenen alakeskusta. Aah! Unohtakaa muut opettajanne. Ja
unohtakaa kaikki orjuus. Hah! Hyvä. (Hyvä. Nyt on hyvä.)

Sanokaa se kymmenen kertaa. Hyvä. Nostakaa sitten oikea kätenne uudelleen sydämen päälle. Tässä sijaitsee teidän henkenne.
Ja tekniikkaa hyväksi käyttäen sanotte päättäväisesti - tämä on mantra, joka teidän pitää sanoa tässä kohdassa: "Äiti, minä olen
henki." Täydellä nöyryydellä, täydessä loistossanne hyväksykää ja omaksukaa: "Äiti, minä olen henki." (Nyt on hyvä, oikein hyvä.)
Teidän pitää toistaa se kaksitoista kertaa. Mutta älkää tunteko syyllisyyttä. Nyt Minun on kerrottava, että Jumala on rakkauden
valtameri.

Hän on myötätunnon valtameri. Mutta mikä parasta, Hän on anteeksiannon valtameri. Joten älkää tunteko syyllisyyttä, sillä mitä
sellaista syntiä te voisitte tehdä, jota Hän ei pystyisi antamaan anteeksi? Me uhmaamme Hänen anteeksiantonsa voimaa, kun
tunnemme syyllisyyttä. Olkaa hyvä, älkää tunteko syyllisyyttä. Ilman syyllisyyttä sanokaa: "Äiti, minä olen henki." (Nyt se on
vähentynyt. Hyvä. Ah, nyt on parempi.) Sanokaa kaksitoista kertaa, koska siinä on kaksitoista terälehteä.

(Vasen Nabhi. Vasemmalla tuntuu enemmän. Oikealla ei tunnu mitään. Ah! Parempi. Mutta vasen Nabhi tuntuu edelleen. Se
liikkuu.) Nyt siirtäkää kättä ylöspäin, oikeaa kättä, ja asettakaa se - teidän pitää käyttää oikeaa kättä, vasen on Minua kohti -
asettakaa se kaulanne vasemmalle puolelle; kaulan tyveen niin, että se melkein koskee selkärangan vasenta puolta, ja painakaa
siitä hieman. Ja tässä - etupuolelta, laittakaa käsi etupuolelta, ei takaa, vaan edestä - ottakaa tiukka ote. Tässä teidän pitää
sanoa, täydellä luottamuksella, kaikella rakkaudella ja ymmärryksellä itseänne kohtaan: "Äiti, minä en ole syyllinen."



Sanokaa se kuusitoista kertaa. Ja jos teillä on sitä todella paljon, on parasta toistaa se satakahdeksan kertaa rangaistukseksi,
jos tunnette liian helposti syyllisyyttä. (Hyvä. Kundaliini nousee nyt Agnyaan. Ah!) Nyt nostakaa käsi ylös otsalle, poikittain. Ja
pitäkää kiinni otsastanne. Ja tässä kohdassa - kuten kerroin, tämä on Kristuksen keskus - teidän pitää antaa anteeksi kaikille.
Jotkut saattavat sanoa: "Se on hyvin vaikeaa, Äiti, miten voimme antaa anteeksi?" Anteeksiantamattomuus tai anteeksianto on
myytti, sillä jos ette anna anteeksi, te kärsitte siitä, ei se toinen osapuoli.

Joten sanokaa: "Äiti, minä annan kaikille anteeksi." Tulette yllättymään, kun sanotte tämän sydämestänne, niin tämä keskus
aukeaa. (Nyt on parempi.) Jos edelleen tunnette syyllisyyttä, voitte laittaa käden takaraivolle. Ottakaa tiukka ote - tehkää kaikki
niin - ja sanokaa lopuksi: "Luojani, anna minulle anteeksi kaikki, mitä olen tehnyt väärin." Sanokaa vain kerran; mutta älkää enää
tunteko syyllisyyttä sen jälkeen, eikä sitä ennenkään. Sanokaa vain: "Luojani, anna minulle anteeksi, jos olen sanonut tai tehnyt
jotakin väärin Sinua vastaan" Pitäkää kiinni takaraivostanne. Pään takaosa - optinen lohko, joksi sitä kutsutaan. Kolme kertaa.
Mutta älkää tunteko syyllisyyttä.

Se on hyvin tärkeää. (Taas mennään syyllisyyteen. Kaikki on paremmin. Hmm - se nousee.) Sanokaa sydämestänne: "Jos olen
tehnyt jotain väärin" - älkää ajatelko mitään erityistä, sanokaa aivan yleisesti. Älkää ruvetko miettimään, mitä olette tehneet
väärin, mitä kaikkea olette tehneet väärin Älkää miettikö niitä. Sanokaa vain: "Jos olen tehnyt jotain väärin, ole hyvä ja anna
anteeksi." Ei mitään muuta. Sillä te olette henkiä; ja jos olette henkiä, mitä väärää voisitte tehdä? Teidän tarvitsee vain tulla
hengeksi, siinä kaikki.

Nousette ylös mudasta kuin lootuskukka. (Hah!) Laittakaa sitten kätenne päälaelle, aukileen kohdalle, paikkaan, joka oli pehmeä
lapsena, ja jota kutsutaan nimellä 'taloo'. Painakaa sitä kämmenellä ja liikuttakaa päänahkaanne. Ja tässä kohdassa jälleen -
joogan toisessa osassa - en voi ylittää vapauttanne, koska teidän on noustava ylös omassa vapaudessanne ja loistossanne.
Teidän pitää nyt sanoa, että haluatte oivalluksenne, ja että Minun pitää antaa teille tämä oivallus. Teidän pitää siis sanoa: "Äiti,
minä haluan oivallukseni. Ole hyvä, ja anna minulle itseoivallus." Tämä teidän pitää sanoa seitsemän kertaa, koska täällä on
seitsemän keskusta, aivoissa sijaitsee seitsemän keskusta. Painakaa voimakkaasti ja pyörittäkää kämmentä myötäpäivään.

Painakaa siitä kovaa - kämmenellänne. Laittakaa nyt käsi alas syyliinne. Nostakaa vasen käsi ylös ja tunnustelkaa, tuleeko pään
sisältä viileää tuulta. Liikuttakaa kättä edestakaisin. Pitäkää huomio pään päällä. Noin kymmenen, viidentoista sentin
korkeudella - liikutelkaa kättä edestakaisin. Laittakaa nyt toinen käsi. Kokeilkaa toisella kädellä. Pään yläpuolelta. (Tuntuu hyvin
… Koska täällä istuu niin monia sahaja-joogeja; mutta en tiedä tuntevatko muut ihmiset täällä.)

Tunnustelkaa vielä toisella kädellä. [Shri Mataji puhaltaa mikrofoniin.] (Se on kuin vuori.) Vaihtakaa taas kättä. [Shri Mataji
puhaltaa mikrofoniin.] Tunnetteko viileän tuulen? Tiedoksenne, että meillä on monia oivaltaneita sieluja, jotka ovat tulleet tänne
Bathiin. He tarkistavat teidän tilannettanne. Voitte laittaa kätenne tällä tavalla. Ne, jotka eivät tunne viileää tuulta, nostakaa ensin
kätenne.



Nostakaa korkealle. Rohkeasti vain. Sahaja-joogit tulevat ja tarkistavat. Tunnetko sinä viileän tuulen? Päässä? Päässä. Onko olo
rentoutunut? Hyvä, hyvä. Entä sinä, jolla oli tämä tiibetiläisjuttu? Caleb - katsotko … Hyvä, hyvä, hyvä, hän onnistui oikein hyvin!

Caleb, katsotko tämän tiibetiläisjutuissa olleen miehen. Hän on todellinen etsijä. Saiko hän oivalluksen? Eikö? Hän on ollut jollain
gurulla, … Katsotko heidän chakransa, mikä niistä ei toimi kunnolla. Työskentele chakrojen kanssa. Ah, parempi. Nyt on parempi.
Mutta se pitää tuntua myös käsissä. Laita kädet tällä tavalla.

Se pitää tuntua käsissä. Anteeksi, kuinka?... Se muuttuu viileämmäksi. Ensin tuntuu kuumaa. Ovatko kädet nyt kuumat? Hyvä.
Tämä on ihme, eikö olekin? Laita vasen kätesi vatsan päälle, tänne. Ei, vaan toiselle puolelle. Oikea käsi Minuun päin.

Nyt on hyvin. Hän tuntee kuumaa, ei muuta. Mutta hän saa oivalluksen. Hän vain … ei laita maksan päälle - vasen käsi maksalle.
Hän on lääkäri. Saiko hän oivalluksen, tämä nainen, joka kyseli paljon? Mitä sanot? Eikö? Lämmintä? Mikä chakra hänellä tuntuu?

Tunteeko hän? Hyvä, hyvä. Hienoa. Hänellä tuntuu Vishuddhi. Hänellä tuntuu Vishuddhi. Antaa hänen sanoa: "Minä olen
kokonaisuuden oleellinen osa", jos se toimisi hänellä, koska Vishuddhi on epätasapainossa. Saiko hän? Luojan kiitos! Hyvä. Niin,
mitä nyt?

Niin paljon vasenta puolta, todellakin. Hmm. Entä sinä, miksi et työskennellyt? Mitä sanot, Caleb? Kaikki, jotka eivät ole tunteneet
viileää, nostakaa kätenne ylös. He ovat tulleet kaukaa auttamaan teitä, jotkut heistä kaukaa pohjoisesta. Kyllä. Tuolla on joku.
Voitko mennä tuonne? Katsokaa kaikki Minua, ja älkää ajatelko mitään.

Katsokaa Minua ilman ajatuksia.  
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Shri Ganesha Puja, Riffelberg (Switzerland), 2 September 1984. Iloni ei tunne rajoja, kun olemme saapuneet palvomaan tätä
pyhää vuorta, jolle olemme antaneet nimeksi Ganaraj. Joskus sanat eivät riitä kertomaan ilon tulvasta. Tulen luoksenne Äidin
symbolina, mutta Äidin ensimmäiseksi pojaksi luotiin Shri Ganesha. Ja kun sitten Äiti Maa oli luotu äitiyden symboliksi, Hän loi
tähän universumiin monta Shri Ganeshaa. Avaruudessa Marsiksi kutsuttu tähti on Ganesh, Shri Ganesha. Kaikki nämä symbolit
on luotu teille sahaja-joogeille, jotta tunnistaisitte ne; näiden symbolien tunnistaminen on helpompaa, jos on oivaltanut sielu.
Meillä on ollut menneisyydessä monia suuria oivaltaneita sieluja, hyvin korkealuokkaisia, ja he tunnistivat, saivat selville Shri
Ganeshan symbolit jo kauan sitten. Intia on koko Äiti Maa pienessä mittakaavassa. Niinpä Maharashtran kolmiossa on
kahdeksan Ganeshaa, jotka antavat värähtelyjä, ja Maharashtran suuret pyhimykset tunnistivat ne. Ja kuten olette nähneet,
näiden suurten pyhimysten armosta erityisesti Maharashtrassa on syntynyt ihmisiä, joille 'shraddha' (usko) on korkein tunteiden
ja ajatusten ilmaisumuoto. Tämän ylevän mielen näkemyksen vuoksi aina, kun he näkevät jotain ylevää, heidän ajatuksensa
menevät Jumalaan. Kiitos tämän osavaltion pyhimysten ihmisillä on tällainen herkkyys ja suuntautuneisuus. Valitettavasti
lännessä, jossa shraddha on jotain hyvin pinnallista, kaikki tällainen vie ihmisiä johonkin hyvin alhaiseen, hyvin likaiseen,
saastaiseen ja epäpyhään. Sen sijaan, että ihmiset antautuisivat Ylevyydelle ja nauttisivat Ylevyyden ihanuudesta, he
hakeutuvatkin aistillisuuteen, joka on lihallista. Mutta ihmiset, jotka elävät yksinkertaista elämää kylissä, luonnon keskellä, ovat
oivaltaneet tämän pyhän vuoren tärkeyden. Tuhansia, miljoonia vuosia sitten Äiti Maa alkoi synnyttää Ganeshaansa. Aluksi oli
valtava meri, jossa Himalaja sijaitsi. Vähitellen Himalaja alkoi tulla esiin merestä sileänä kuin Shiva-linga, mikä ilmentää
eläinkuntaa, koska eläinten aivot ovat sileät, tällä tavalla. Mutta kun Himalaja alkoi nousta merestä, Äiti Maata työnnettiin
sivuilta, ja Äiti Maa alkoi tavallaan muodostaa poimuja sariinsa. Kun tämä liike alkoi, sari muodosti värähtelyaaltoja niin, että
tietyissä kohdissa se nousi korkeaksi huipuksi ja tuli Shri Ganeshan näköiseksi. Aluksi se oli muodoltaan sileä, samanlainen
kuin… Mutta myöhemmin muodostui yhä enemmän poimuja, kun ihmisaivoihin alkoi muodostua ego. Kaikki maa-aines työntyi
ylös, ja mukaan tuli uutta maa-ainesta niin, että siitä muodosti vuoren huippu, se työntyi ylös. Superego työntyi ylös ja saavutti
lakipisteensä. Tämä on yhtenevä ihmisaivojen kehittymisen kanssa, koska koko maailmankaikkeus on edustettuna myös
meidän kehossamme. Äiti Maan keskiakseli edustaa selkäydintä. Tämän tapahtuessa Himalajalla kaikkiin vuoriin kohdistui suuri
paine, ja niistä oli syntymässä Shri Ganesh, ja ne saivat lopullisen muotonsa, ja näin vuorenhuippu oli syntynyt. Eli Äiti Maa loi
Gaurin muodossa kaikki nämä Ganeshat. Näiden vuorijonojen toisessa päässä on aina korkein vuori, koska siihen on
kohdistunut eniten painetta. Mont Blancin täytyy olla korkeammalla kuin tämä vuori. Katsokaas, kun paine kohdistui siihen,
Himalaja nousi ylös tiettyyn korkeuteen, ja sitten värähtelyaallot muodostivat Ganeshan tietylle korkeudelle, ei liian ylös. Niinpä
se työntyi enemmän oikealle puolelle: ego nousi ylös, kuten Mont Blanc, esimerkiksi. Ja toiselle laidalle muodostui toinen
Ganesha, toiseen päähän lähelle Darjeelingia. [Shri Mataji, ilmentääkö Mont Blanc myös Shri Ganeshaa?] Ei, se ilmentää egoa.
[Egoa, niin, sehän sijaitsee Ranskassa.] Shri Ganesha tuli esiin myös Darjeelingissa, ja siellä sillä on samanlainen punainen väri.
Olen nähnyt samanlaisen Shri Ganesha -muodostuman Delfoissa, jonka sanotaan olevan Äiti Maan Nabhi. Myös silloin, kun Shri
Shivan 'linga' (symboli) syntyy, Hänen kanssaan syntyy aina myös Shri Ganesha, kuten Ambarnathissa, jossa vesipisara osuu
tiettyyn kohtaan ja synnyttää 'lingan'. Sen lisäksi toisessa kohdassa putoaa toinen pisara ja muodostaa Shri Ganeshan, aivan
kasvojen näköisen. Meri on Isänne, ja Äiti Maa on Äitinne, mutta kun Äiti Maasta muodostuu vuori, Häntä kutsutaankin Isäksi.
Syy on siinä, että Äiti sellaisessa korkeudessa saa Isän päänsä päälle lumen tai veden muodossa. Tällä tavalla Äidistä tulee Isä,
ja Hän pystyy toimimaan täysin sekä Isänä että Äitinä. Siinä tilassa Gauri, Vuorten Tytär, synnytti Shri Ganeshan ilman Isän apua,
neitseellisesti. Lumi on täydellisen puhdasta ja se peittää Äiti Maan ja muodostaa viattomuuden. Kaikki saasta ja lika valuu
mereen, jonka aurinko puhdistaa, ja se on myös Shri Ganesha, ja kulkee kukkuloiden ja vuorien huipuille suojaamaan niitä. Tämä
on jumalallista ekologiaa. Mutta Ganeshan on hyvin vaikeaa olla maassa, joka ei kunnioita sitä. Sillä ei ole kunnioituksen tajua.
Se on aina pyrkinyt kiipeämään yli hyvin egoistisin tavoittein, jotka ovat ala-arvoisia ja ulkoisia. Kun näkee tällaisia vuoria, silloin
hyvälle ihmiselle pitäisi syntyä ajatus: "Oi Luojani, näen Sinut tässä ylevässä muodossasi. Kuinka pääsisin eroon
tietämättömyydestäni? Kuinka pystyisin kiipeämään yli ylimielisyyteni vuoren, että uskallan katsoa sinua?" Egoistiselle mielelle
vuori on iloa silmille, iloa, joka ei ole oikeaa iloa, vaan eräänlaista katselemisen tuottamaa mielihyvää. Se haastaa heidän
egoaan, ja he haluavat kiivetä vuorelle: "Olemme korkeammalla kuin Sinä!" Himalaja on ollut olemassa Intiassa tuhansia vuosia;
kukaan ei ole koskaan ajatellut kiivetä sille. Kun englantilaiset tulivat, he olivat ensimmäisiä, jotka kiipesivät sinne. Sitten
ranskalaiset, portugalilaiset, espanjalaiset ja muut tekivät niin, ja intialaiset katsoivat ihmeissään: "Mitä he oikein tekevät? Miksi
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he haluavat kiivetä vuorille? On parempi katsoa niitä etäältä ja ihailla niitä, kuin kiivetä niiden päälle kuolemaan." Egoistinen mieli
voi mennä vielä pidemmälle, ja Sveitsissä näin on tapahtunut, kun ihmiset menevät hiihtämään vuorille ja laskemaan rinteitä
alas. Alas he menevät joka tapauksessa ja katkaisevat jalkansa. Sanoin eräälle sahaja-joogille, joka halusi tänne laskettelemaan,
että "Älä mene, Sahaja Yoga ei hyväksy sellaista", ja hän palasi jalat katkenneena. Joka tapauksessa pelit ovat myös sellaisia,
että ne vain tyydyttävät egoa. Voin ymmärtää, että pienet lapset laskevat kelkalla mäkeä, mutta että isot miehet tekevät sellaista
tuntikausia, eikö heillä ole mitään muuta tekemistä? Tämä osoittaa, että heillä ei ole minkäänlaista kypsyyttä, he ovat edelleen
typeriä lapsia leikkimässä lumella. [Kaikkien hiihtäjien bhuutit ovat ympärillämme, Shri Mataji puhuu varmasti meille kaikille.]
Kaiken tällaisen jälkeen pyhistä paikoista tulee kuin hautausmaita. Kuvitelkaa, sen sijaan, että laittaisitte kukkia Shri Ganeshan
päälle laitattekin Hänen päälleen kuolleita ruumiita. Ja kun hiihdätte, pistätte kovilla piikeillä Shri Ganeshan kehoa. Totta se on.
Ihmisillä ei ole kykyä kunnioittaa. Ehkä emme kunnioita itseämme, emme ole riittävän kypsiä. Ensimmäinen asia pitäisi olla se,
että ihminen laittaa kätensä yhteen Shri Ganeshalle ja vain näkee asioita ympärillään. Vain näin pitäisi kaikkien sahaja-joogien
tehdä. Tällaiseen kunnioitukseen tarvitaan kehittynyttä viattomuutta; jos ei ole viaton, ei pysty kunnioittamaan. Viattomuudessa
ei ajattele olevansa kaikkia muita viisaampi ja saa kaikki muut näyttämään typeriltä, ei myöskään naura toisille eikä tee pilaa
heistä, ei myöskään pelaa peliä eikä väheksy ihmisiä. Mutta olen nähnyt kuinka Sahaja Yogaan tulon jälkeenkin – mikä kaikkein
pahinta – jotkut ihmiset alkavat pelaamaan peliä Sahaja Yogaan tulon jälkeen. He juoruilevat ja sanovat kaikenlaista väärää, jota
en ole koskaan sanonut. Kuulen kaikenmoisia asioita, ja olen ihmeissäni kuinka sahaja-joogit voivat laittaa alulle kaikenlaisia
juoruja. Käyttäytyisikö Ganesha tällä tavalla Äitiä kohtaan? Ajattelette olevanne suuria ja sanotte, että Äiti sanoi niin, ja näin ja
näin tapahtui. Ego on viattomuuden vastainen, ja siksi ihmiset puhuvat tällaisia tyhmyyksiä, jota en voi ymmärtää, se on niin
likaista, en vain pysty ymmärtämään. Oli eräs nainen, jota kukaan ei halunnut vaimokseen, ja oli vain yksi mies, joka hyväksyi
hänet, ja niin saatiin aikaan avioliitto. Tämä nainen tai ehkä joku hänen kaltaisensa oli levittänyt juttua, että hän oli mitä kaunein
nainen, ja että kaikki halusivat hänet vaimokseen, kaikki nostivat kätensä ylös. En ole koskaan pyytänyt ihmisiä nostamaan
kättään ylös. Ei se mene näin ollenkaan. Kun kuulin tästä, olin kauhuissani – eihän kukaan halunnut häntä vaimokseen. On
kaikenlaisia asioita, jotka tulevat menneisyydestänne, ja teidän täytyy pyrkiä eroon niistä, muuten ette pääse nousemaan
korkealle. Ihminen, joka ei ole viaton, ei voi palvoa Shri Ganeshaa. Oikeassa kädessään Hän pitelee 'parashaa', tiedätte varmaan,
kauhistuttavaa asetta, jolla Hän yhdellä iskulla leikkaa päänne irti, se on kuin giljotiini. Ne, jotka eivät ole viattomia, jotka pelaavat
peliä, yrittävät temppuilla, juoruilevat, harrastavat likaisia asioita, Hän eliminoi heidät. Viattomuus on hyvin ehdoton asia. Sen
suhteen ei voi tehdä kompromissia, minkä näkee Kristuksen elämässä. Kärsällään Hän viskoo ihmisiä oikealle ja vasemmalle ja
heittää heidät ulos. Hän katselee hetken aikaa, ja jos ihmiset pysyvät kypsymättöminä, heidät heitetään ulos Sahaja Yogasta.
Kenenkään ei pidä luulla, että oivalluksen saatuaan voi olla Sahaja Yogassa, jos ei noudata viattomuutta. Viattomuuden kautta
tulee täydellinen vilpittömyys, ja Ganesha on tuomari, joka heittää ulos reuna-alueelta, ja silloin sinkoutuu ulos Sahaja Yogasta.
Ja kun joutuu ulos Sahaja Yogasta, alkaa vaipua yhä alemmas ja alemmas, ja saa kauheita Muladhara-chakraan liittyviä
sairauksia. Ne, joita Hän on iskenyt, ovat pahimpia; jos olette tulleet lähelle Häntä, olkaa varovaisia. Kohdatkaa itsenne, nähkää
itsenne, huomatkaa itsenne! Toinen asia, jonka sain kuulla, että jotkut ihmiset luulevat olevansa suuria sahaja-joogeja, mutta
eivät saa aikaan Sahaja Yogalle muuta kuin päänsärkyä. Jos joku järkevä sahaja-joogi alkaa puhua toiselle sahaja-joogille jotakin
järkevää, tämä nostaa ylös oikean Vishuddhi-sormensa ja hieroo sitä voimakkaasti näyttääkseen hänelle: "Puhut, koska oikeassa
Vishuddhissasi on vikaa." Tosi ovelaa. Teidän ei pidä pelata mitään peliä, koska vahingoitatte sillä itseänne. Sanon sen nyt teille.
Niiden, jotka luulevat voivansa kikkailla asialla, tulee tietää, että se kikka osuukin omaan nilkkaan. Kuin langenneet enkelit te
pääsette nousemaan korkeammalle, tai vaivutte syvemmälle liejuun. Yrittäkää olla rehellisiä itsellenne. Jos jollakin kansalla on
ollut jotain ongelmia, jos he tekevät tai ovat joskus aikaisemmin tehneet jotain syntiä, sen ei enää tarvitse vaikuttaa teihin. Jos
maanne on toiminut kierosti, teidän täytyy toimia viattomasti. Jos sukunne on harrastanut viekkautta, teidän täytyy olla
viattomia. Jos sukunne on roistomainen, silloin teidän täytyy olla äärimmäisen neuvokas. Jos sukunne on romanttista, teidän
täytyy olla äärimmäisen puhtaita. Teidän täytyy olla vastakohtia synneille, joista saamme kärsiä. Jos olette valo pimeydessä,
teidän täytyy olla säteileviä, ei tummia, ja teidän pitää antaa valoa pimeydelle eikä vetää pimeyttä yllenne. Jos todella tunnette,
että maanne menneisyys on ollut sellaista ja tällaista, teidän on hyvä tutkia sitä ja ymmärtää, että teidän pitää olla täysin
erilainen. Jotkut rakastavat mukavuutta, heidän täytyy päästä eroon siitä. Jotkut rakastavat nautintoja, heidän täytyy päästä
eroon siitä. Joitakin viehättävät naiset ja miehet ja juominen ja muu sellainen, niistä pitää luopua ja päästä eroon kokonaan!
Meillä on syvälle juurtuneita syntejä kuten viekkaus, aggressiivisuus, kierous, ja kaikkea tätä täytyy tutkia ja ymmärtää, että se,
mitä meidän pitää tehdä oman maamme hyväksi, on, että meidän pitää aluksi päästä siitä täysin eroon, kuin lootus mudasta.
Jos maanne on rasistinen, silloin teistä täytyy tulla täydellisesti sellainen, joka sulautuu. Tällä tavalla teidän täytyy toimia
päinvastaisella tavalla, jotta nousisitte muita korkeammalle ja voisitte ohjata heitä paremmin. Voin kertoa, että Shiva sietää



paljon kaikenlaista typeryyttä, koska Hän haluaa antaa anteeksi ihmisille, ja Vishnu-periaate pyrkii leikkimään ihmisten kanssa,
rankaisemaan heitä tai tappamaan heidät. Mutta Ganesha Tattwa ei tee minkäänlaisia kompromisseja, ja kun se muuttuu
Ekadesha Rudraksi, ja kun Kristus saapuu siinä muodossa, silloin ei kompromissit auta, ei Mataji, ei itku, ei vastaväitteet, ei
mitkään; Shri Ganesha itse heittää ihmiset helvettiin. Joten varokaa sitä! Tänään, Shri Ganeshan edessä, teidän on vannottava
vala: "Millainen tahansa on maani menneisyys, minusta tulee sen vastakohta". Esimerkiksi, intialaiset eivät ole kovin hyviä
raha-asioissa; he saattavat hoitaa raha-asioitaan todella huonosti, ja joskus he saattavat aiheuttaa ongelmia raha-asioissa. On
siis tiedettävä, että meidän täytyy olla äärimmäisen tarkkoja kaikissa raha-asioissa. Ei riitä, että vain käyttäytyy viattomasti, vaan
täytyy pikemminkin osoittaa se, että ihmiset tietävät, että olette viattomia! Kun kysyin vävyltäni, joka on hyvin rehellinen mies,
että olisiko tämä rehellisyyttä, hän vastasi: "Tämä voi näyttää rehellisyydeltä ulospäin, mutta se ei ole rehellisyyden hengen
mukaista." Tällä tavalla teidän täytyy olla rehellisiä, sen hengen mukaisia, ja rehellisyyden henki on viattomuus. Vilpittömyyden
henki on viattomuus. Kauneuden ja loistokkuuden henki on viattomuus, ja viattomuus antaa teille täydellisen kiintymättömyyden.
Kun kumarramme tällaiselle viattomuuden symbolille, meidän on tiedettävä, mitä olemme tehneet itsellemme. Millainen tahansa
menneisyys teillä on ollut, nouskaa ylös siitä! Olkaa vastakohtia sille, mikä on ollut huonosti ennen! Olkaa vahvasti vastaan
kaikkea, mitä olitte ennen pimeydessä! Se on merkki luonteestanne ja vahvuudestanne, ja se osoittaa maailmalle, että Henkenne,
joka on valaistunut sisällänne, on antanut teille vahvuuden ja uuden ulottuvuuden. Toinen vala, joka meidän pitää vannoa Shri
Ganeshan edessä, on: "Olen rehellinen itselleni. En petä itseäni kenenkään vuoksi." Kolmas hieno asia Shri Ganeshassa on se,
että Hänelle ei ole olemassa muuta Jumalaa kuin Hänen Äitinsä. Tiedätte kaikki ne tarinat Shri Ganeshasta, kuinka Hän jumaloi
Äitiään, sillä Hän tietää, että Hänen Äitinsä on Voima; ja että Hän on teidän viisautenne lähde, Hän on viisauden ruumiillistuma, ja
Hänen suurin viisautensa on: "On parempi palvoa Äitiä kuin ketään muuta, koska Äiti on Voima." Ganeshan mukaan, jos haluaa
mennä Isän puheille, on mentävä Äidin kautta, ja toisekseen, Isä on vain Todistaja. Hän saa kaiken turvallisuuden, kaikki
voimansa, kaiken kauneutensa ja viattomuutensa Äidiltään. Kolmantena valana teidän pitää vannoa: "Meidän Äitimme on niin
voimallinen, miksi siis pelkäisimme mitään? Jos Äiti antaa meille viisauden, miksi yrittäisimme etsiä sitä mistään muualta?"
Näytän joskus hyvin viattomalta, mutta Minun viattomuuteni taitaa olla täydellistä älykkyyttä, ja sen vuoksi ihmisiltä vie aikaa
hyväksyä se. Mutta sellaiset kuin Shri Ganesh, joka on viisain kaikista, tietää, miten se tapahtuu. Meidän pitää tänään vielä
vannoa vala, että: "Kunnioitamme sydämistämme jokaista sahaja-joogia, koska heidät on tehty Shri Ganeshan kaltaiseksi. Emme
pilkkaa heitä, emme naura heille, niin kauan kuin he ovat Sahaja Yogassa, meidän pitää kunnioittaa heitä." Mutta heidät
saatetaan heittää ulos, he saattavat joutua lähtemään. Mutta ennen mitään tällaista älkää laittako egoanne toisiin ihmisiin.
Älkää luulko, että ymmärrätte kaiken. Älkää luulko, että tiedätte kaiken. Kunnioittakaa jokaista ihmistä, ei siksi, mitä hän on
lukenut tai oppinut, vaan siksi, että hän on suuri sielu. Tunnen, että koko läntinen maailma kärsii vain yhdestä sairaudesta, että
he eivät osaa kunnioittaa ketään. Se, mikä ei sovi heidän mielelleen, sitä he eivät koskaan hyväksy eivätkä kunnioita. Egollaan he
haluavat tuomita jokaisen ja arvostella jokaista. Pyrkikää eroon sellaisesta ja sanokaa itsellenne: "Minä en tiedä mitään. Olin
täysi typerys egoineni." Nöyrtykää sydämissänne, avatkaa sydämenne ja rakastakaa toisianne. Kunnioitus ja rakkaus ovat ne
kaksi asiaa, jotka teidän pitää luvata Shri Ganeshalle. Jos ette pysty siihen, teidän ylösnousemuksestanne tulee hyvin vaikeaa.
Jumala siunatkoon teitä!
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Tämä on suuri päivä meille kaikille, koska vietämme tänään Navaratria, ja tapaamme taas kaikki pitkän kiertueeni jälkeen. Kun
kerroin Italiassa, että Englanti on universumin sydän, he eivät voineet hyväksyä sitä. He olivat järkyttyneitä tästä ilmoituksesta.
He eivät voineet uskoa, että Englanti voisi olla universumin sydän. Yksi syy siihen oli se, että roomalaiset aikoinaan valloittivat
Englannin, ja roomalaisten mielestä jo silloin englantilaiset olivat hyvin ylimielistä väkeä. He eivät edes hyväksyneet tappiotaan
hävinneen osapuolen arvokkuudella. Vaikka he olivat hävinneet, he käyttäytyivät ylimielisesti. Italialaiset eivät siis voineet uskoa,
että englantilaiset ovat universumin sydän. Jos sydän on tällainen, missä kunnossa on universumi? Sitten he kuvailivat Minulle
juurta jaksain englantilaisten ylimielisyyttä, ja huomasin, että olin itsekin kokenut vastaavaa. Nyt kun juhlimme tätä kaikkein
suurinta Navaratria, siinä on oltava jotain erityistä, meidän on puhdistettava tämä sydän perin pohjin, täysin, ja tehtävä siitä niin
puhdas, että se puhdistaa kaiken veren, mikä virtaa kehossa.

Sydämen solujen, jotka ovat muodostaneet tämän suurenmoisen elimen, on oltava kaikkein parhaita, koska sydämen solut
ihmiskehossa ovat kaikkein parhaita, korkealaatuisimpia, kaikkein herkimpiä. Sydän ilmentää Anahataa, ääntä, joka syntyy ilman
iskua. Voidaan nähdä, että on olemassa hienoluonteisia ihmisiä, mutta toiset puhuvat liikaa, esiintyvät, eikä heidän luonteensa
ole korkealla tasolla. Tällaisen tason saavuttaminen pitäisi olla mahdollista, koska olette syntyneet tässä erityisessä maassa,
Englannissa. Tämä mahdollisuus on sisään rakentuneena teissä. Mikä sitten puuttuu? Vaikka ihmisille on annettu kaikki
mahdollisuudet, heillä on suurenmoinen tausta ja kunnia asua täällä, miksi eivät sahaja-joogit ole vuosiin päässeet samalle
tasolle muiden kanssa? Mikä siihen on syynä? Sydämellä on oma syketaajuutensa, ja liikkuessaan sydän antaa tietynlaisen
äänen, joka voidaan myös tallentaa graafisesti, ja se on niin systemaattinen, niin säännönmukainen ja kurinalainen, että
pienenkin sivuääni tai muutos näkyy grafiikassa. Se on hyvin herkkä.

Täältä puuttuu tämä sydämen kurinalaisuus. Sydän on oikutteleva ja kummallinen, ja se paisuu egoon asti. Ja mitä tahansa
ihmisille sanoo ̶ tämä on toinen asia, jonka ihmiset ovat panneet merkille ̶ mitä tahansa heille sanoo, he kuuntelevat kyllä
tarkkaan, mutta seuraavassa hetkessä sillä ei ole enää vaikutusta heihin. Meidän on nähtävä, että jos tällaista on sisällämme,
meidän on ymmärrettävä, että meistä puuttuu kurinalaisuus. Meidän on tultava kurinalaisemmiksi, muuten laadukkuutemme ei
parane. Minusta tähän kaikkeen tarvitaan sisäistä älykkyyttä. Ei koulutusta, vaan sisäistä älykkyyttä. Sisäistä älykkyyttä
ymmärtää, että laatumme täytyy parantua. Täällä sykkii Henki, Henki, ei Voima. Todistaja, joka tarkkailee, joka on Jumalan
heijastuma, joka on Devin työn Tarkkailija.

Se, mitä itse asiassa tapahtuu, että jos emme nouse tälle tasolle, ja jos myös sanomme: "Hyvä, mekin tarkkailemme, koska
olemme Henki", emme saavuta sitä laadun tasoa. Ja saamme kaikki siunaukset: kuin sydämen seitsemän auraa, olemme
saaneet seitsemän ashramia. Emme ymmärrä sitä, että meidän on kaikkien tultava kurinalaisemmiksi. Jos vain yrittää hyötyä tai
olla mukana Sahaja Yogassa ja väittää olevansa sahaja-joogi, se ei riitä olemaan sydämen solu. Varoitus on annettava nyt. On
hyvin tärkeää, että tässä vaiheessa, kun Sahaja Yoga on lähdössä nousuun, muistetaan tämä, kun vauhti on saavutettu ja
lähdemme nousuun. Ne, jotka jäävät jälkeen, he jäävät jälkeen. Joten älkää ruvetko ylimielisiksi. Katsokaa omaa luonnettanne,
kuten kaikki sanovat: "He ovat hyvin ylimielisiä." Yrittäkää olla nöyriä ja ymmärtäkää, että teidän on oltava mukana koneessa eikä
jäädä kentälle.

Kaikki tapahtuu nopeasti. Kaikeksi onneksi tänään alkaa Navaratri, ja Minun on määrä olla Lontoossa, ja tämä Navaratri-puja
pidetään täällä. Mikään muu maa ei ole niin onnekas, sillä tämä on korkein mahdollinen puja, suurin mahdollinen seremonia,
johon voitte osallistua. Miksi vietämme Navaratria? Navaratrin viettäminen sydämessä tarkoittaa Shaktin voimien
vastaanottamista, oivaltamista siitä voimasta, jota kaikki chakrat pitävät sisällään, ja kun ne ovat valaistuneet, kuinka kaikkia
näiden yhdeksän chakran voimia voi ilmaista sisällään; seitsemän chakraa plus sydän ja kuu tekee yhteensä yhdeksän. Sanoisin,
että nämä seitsemän ja niiden yläpuolella vielä kaksi keskusta, jotka Blake yllättävää kyllä on selvästi osannut kuvata
yhdeksäksi. Juuri nyt en voi puhua näistä kahdesta ylimmästä keskuksesta, mutta puhutaan nyt seitsemästä keskuksesta.
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Näiden keskusten voimat, oletteko pystyneet kehittämään niitä itsessänne? Kuinka olisitte voineet? Teillä ei ole aikaa.

Olette kaikki kiireisiä ja ylimielisiä. Jotta voisimme kehittää voimiamme, meidän on keskityttävä näihin chakroihin. Joka
paikassa, minne menin, olin yllättynyt kysymyksistä, joita sain, miten ihmiset suhtautuivat; kukaan ei kysynyt perheestään,
kodistaan, työstään tai muusta vastaavasta tyhjänpäiväisestä kuten työttömyydestä ja muusta. He vain kysyivät: "Äiti, kuinka
voisimme kehittää voimaamme tässä chakrassa, tai tässä tai tässä?" Kysyin: "Miksi kysytte juuri tästä tietystä chakrasta?" He
vastasivat: "Koska tunnemme, että tämä ei ole kunnossa meissä, erityisesti minulla on ongelmia tämän kanssa". Tämä on yksi
työstettävä negatiivisuus, jotta kurkkuni tulisi kuntoon. Oivaltanutta sielua Minun ei pitäisi joutua nuhtelemaan tai käskemään,
koska en haluaisi puhua teille siihen sävyyn tänään. Mutta olen huomannut, että jos en varoita teitä nyt, huomenna te syytätte
Minua siitä, että en varoittanut. Ottakaa tämä vakavana varoituksena.

Oivalluksen jälkeen Minun ei tarvitse nuhdella teitä ollenkaan, koska teissä on valo, olette saaneet tuntea, mitä Oivallus on, olette
saaneet tuntea, mitä tarkoittaa olla oivaltanut, ja olette myös saaneet tuntea, kuinka paljon olette hyötyneet siitä, kuinka paljon
teidän persoonallisuutenne on parantunut. Mutta on tehtävä jotain vielä enemmän: täytyy tarkkailla itseään ja nähdä, onko
todella tullut kurinalaisemmaksi vai ei. Kenenkään johtohenkilön ei tarvitse sanoa teille, kenenkään toisen ashramissa asuvan ei
tarvitse sanoa teille, kenenkään ei tarvitse sanoa teille. Te olette oivaltaneita sieluja, olette omia mestareitanne, olette omia
gurujanne. Ajatelkaa, olette kaikki guruja, suuria guruja ja 'satguruja', kunnioitettavia pyhimyksiä, joiden ylle kaikki enkelit
sirottelevat kukkasia. Ajatelkaapa. Ja täällä te pidätte ylimielisiä puheita, puhutte ylimielisesti. Se on hyvin kiusallista
jumaluuksillekin. He eivät tiedä mitä tekisivät, kukittaisivatko vai tukkisivatko suunne. Täällä te olette… Nyt te olette niin
suuressa asemassa, että olette saaneet Oivalluksen.

Nyt teidän pitää vain hyväksyä tämän suurenmoisen joogan kauneus niin, että vain valaisette omat voimanne, jotka ovat näissä
seitsemässä chakrassa. Jos katsomme ensimmäistä chakraa, joka kuuluu Gaurin voimalle, Shri Ganeshan Äidin voimalle.
Gaurin voimalle. Ne ovat valtavia voimia, eivätkö olekin? Hänen voimansa ansiosta olette saaneet Oivalluksenne. Mitä olemme
tehneet varjellaksemme tätä voimaa sisällämme? Tänään Navaratrin ensimmäisenä päivänä katsotaan mitä olemme tehneet.
Olemmeko pystyneet kehittämään viattomuutta sisällämme? Kun ihmiset puhuvat, he puhuvat kärkevästi. Miten voi olla kärkevä,
jos on viaton?

He ovat ylimielisiä. Miten voi olla sellainen, jos on viaton? Ihmiset teeskentelevät. Miten voi tehdä niin, jos on viaton? He
vahingoittavat toisiaan. Miten se on mahdollista, jos on viaton? Aivan ensimmäiseksi on nähtävä se, että jos viattomuuden
voiman on säilyttävä, kaiken muun typeryyden on loputtava. Jos haluaa pitää viattomuuden itsessään, on luovuttava kaikesta
viattomuuden vastaisesta. Voin ymmärtää ihmisiä, jotka ovat tietämättömiä, elävät tietämättömyydessä. Tietämättömänä ei
tietenkään voi puhua viattomuudesta.

Mutta te ette ole tietämättömiä. Teillä on tietoa ja olette valaistuneita. Viattomuuden voima on niin suuri. Se tekee teistä täysin
pelottomia, ei ylimielisiä, vaan viattomia. Ja hienoin asia viattomuudessa on se, että olette kunnioittavia. Jos kunnioittamisen
ymmärrys ei ole kehittynyt sisällänne, jos ette pysty olemaan kunnioittavia toisia sahaja-joogeja kohtaan, toisia ihmisiä,
ashrameita, kurinalaisuutta ja omaa itsekunnioitustanne kohtaan, silloin sellaisen ei kannata edes puhua Sahaja Yogasta, koska
se on aivan perusasia. Voitte aluksi olla epäkunnioittavia, hyvä, ylimielisiä, hyvä, elätte pilvilinnoissa, kuten sanotaan, ratsastatte
laukkaavalla hevosella, kaikki tällainen voidaan hyväksyä ja antaa anteeksi. Mutta kun olette nähneet valon, teidän on yritettävä
päästä eroon kaikista käärmeistä, joista olette pidelleet kiinni. Asia on aivan yksinkertainen. Vain lapsenkaltainen luonne voi
ottaa vastaan Gaurin siunauksia, muuten siihen ei pysty.

Teidän on oltava todella lapsenkaltaisia, muuten kaikki on täysin turhaa, teille ei kannata kertoa yhtään mitään, koska ajattelette,
että olette liian älykkäitä. Sellaiselle, joka uskoo olevansa liian älykäs, ei kannata kertoa mitään, koska hän tietää jo kaiken. Kun
vahvistatte ensimmäistä voimaanne, teidän on ensiksi opittava istumaan Äiti Maan päällä. Teidän on kunnioitettava Äiti Maata,
koska ensimmäinen chakra on tehty Äiti Maasta. Yrittäkää rauhoittua Äiti Maan päällä. Ja kunnioitus. Katsokaa puita, kun ne
alkavat kukkia, ne eivät ole niin kunnioittavia, mutta kun ne ovat täynnä hedelmiä, ne taipuvat alas kohti Äiti Maata. Samalla
tavalla, kun te olette saaneet Sahaja Yogan hedelmiä, on teidänkin kumarrettava. Viattomuudessa on erityisominaisuus tehdä
ihmisestä äärimmäisen rauhallinen, äärimmäisen rauhallinen. Kaikki viha, kiukku, väkivaltaisuus... Jos ihmisessä ei ole



viattomuutta, rauha ei voi tulla häneen, sillä ihminen, joka ei ole viaton, on joko viekas tai aggressiivinen.

Hänen sydämessään ei voi olla rauhaa. Mutta viatonta ihmistä tällainen ei vaivaa, hän elää viattomasti ja nauttii kaikesta
täydellisessä rauhassa ja harmoniassa. Väkivaltaisuus syntyy siitä, että ihmisestä tulee älykäs. Hän ajattelee: "Olen niin älykäs ja
tuo toinen on niin tyhmä, että minulla on oikeus huutaa tälle ihmiselle". Ja ihminen, joka ei ole viaton, ei ole koskaan viisas. Ensi
silmäyksellä hän saattaa näyttää terävältä, mutta hän ei ole viisas. Viisaus tulee vain viattomuuden kautta. Paljonko viisautta
olette saaneet koottua itseenne? Tätä teidän on tutkittava. Kun viattomuutenne voima kasvaa, viisaus on silminnähtävää.

Ihmiset sanovat: "Tämä mies on hyvin viisas". Esimerkiksi jos joku valittaa vaimostaan, viisas mies sanoo: "Hyvänen aika,
katsokaa, hän on vieläkin kiinni vaimossaan". Joku toinen valittaa kodistaan tai jostain. Hän sanoo: "Katsokaa nyt tätä, vieläkin
kiinni kodissaan". Siihen ei näy loppua. Tiedän ihmisiä, joiden pää on paisunut niin, että he luulevat, että heidän täytyy pitää
tunnin puhe Sahaja Yogasta. Jos he eivät saa pitää tunnin puhetta, he ajattelevat, että heidän egonsa ei ole saanut tulla
riittävästi esiin. Mutta viisaan ihmisen ei tarvitse puhua, eikä tehdä mitään. Hän tekee vaikutuksen hiljaisuudellaan ja
viisaudellaan muihin paljon helpommin. Tämä meidän on nähtävä, että olemmeko pystyneet tulemaan kurinalaisemmiksi?

Sillä kasvumme on vasta aivan alkuvaiheessa. Meidän on kasvettava vielä enemmän. Ihmiset eivät ymmärrä tätä asiaa
egoistisuuden ilmapiirissä, että on kasvettava; he eivät ole vielä kasvaneet. On kasvettava vielä paljon enemmän. Kun kasvatte,
huomaatte, että viisaus on täynnä myötätunnon tuoksua. Viisautenne levittää ympärilleen myötätunnon tuoksua. Sellainen
kaunis myötätunto voi säteillä olemuksenne kautta niin, että jokainen lähellenne tuleva voi tuntea suotuisuutenne. Mutta jälleen:
teidän on annettava täysi kunnioituksenne omalle Itseoivalluksellenne ja omalle Itsellenne. Ennen kaikkea teidän täytyy
meditoida. Joku lähetti Minulle kirjeen ja näin, että värähtelyt olivat hirveät.

Kysyin: "Mikä tätä miestä vaivaa? Hänen värähtelynsä ovat aivan kamalat, mitä hän oikein tekee?" Sitten sain tietää, että hän
sanoo, että hänen ei tarvitse meditoida. Hän sanoo jo saavuttaneensa neljännentoista taivaan, joten hän ei enää tarvitse
meditaatiota, hänen ei enää tarvitse meditoida. On helppoa selittää, mutta kenelle te selitätte? On selitettävä itselleen, vain
itselleen, kukaan muu ei halua kuulla selityksiänne. Se on kuin myöhästyisi koneesta. Kun myöhästyy koneesta, kenelle te silloin
selitätte, kone on jo mennyt. Silloin voi selittää vain itselleen. Voi selittää ilmaan tai nousuportaille tai jonnekin: "Voi, kun pääsi
käymään näin, että oli sellainen juttu, eikä ollut aikaa, ja oli ruuhkaa, sitä ja tätä".

Mutta kone meni jo. Kenelle te selitätte? Jokaisen pitää siis meditoida joka päivä. Tämä on hyvin tärkeä asia, jonka ihmiset
tekevät kaikissa niissä maissa, joissa en ole. Koska asun Englannissa, ihmiset pitävät Minua itsestäänselvyytenä. "Äiti tekee
kaiken." Niinpä sitten nousen ylös kello 4, peseydyn ja meditoin kaikkien puolesta. Minun pitää alkaa tehdä sitä uudestaan. Kun
teillä ei ole aikaa meditoida, antakaa edes Minun meditoida puolestanne. Joka ikisen on nyt luvattava Minulle, että he meditoivat
joka päivä.

Nouskaa ylös aamulla! "Emme pysty nousemaan ylös aikaisin aamulla." Koko maailmaa pystyy, mikseivät myös englantilaiset?
Mutta kun oli Waterloon taistelu, he olivat ensimmäisinä paikalla. He voittivat taistelun, koska olivat niin täsmällisiä. Mitä on
tapahtunut heidän täsmällisyydelleen tänä päivänä? Me emme juo, meillä ei ole krapulaa, emme nuku myöhään, miksi emme
päättäisi tänään: "Nousen ylös joka aamu ja meditoin. Ja meditoidessani minun on keskityttävä itseeni eikä muihin. Minun on
katsottava, mikä minussa ei ole kunnossa, missä epätasapaino on, mikä chakra ei ole kunnossa, mitä minun pitää tehdä." Tänä
Navaratrin päivänä, kun on Navaratrin ensimmäinen päivä, Gaurin voimien on sytyttävä sisällämme ja niiden on näyttävä.

Ne ovat valtavia voimia. En pysty kuvailemaan niitä yhdessä puheessani. Ajatelkaa Esiaikaista Kundaliinia. Hän toimii Äiti
Maassa, Hän toimii universumissa, Hän toimii eläimissä, Hän toimii materiassa, Hän toimii ihmisissä, ja nyt Hän toimii teissä.
Hän päättää, millaiset kasvot ja muodot saatte. Hän päättää, minkä lapsen saatte. Hän antaa teille juuri sellaisen lapsen, jonka
tarvitsette. Hän on antanut teille kaikki nämä kauniit lapset. Hän on antanut teille säteilevät kasvot ja silmät. Kaiken tämän Hän
on tehnyt teille, mutta entä se Voima, joka teillä on sisällänne.

Kuinka paljon olette tuoneet sitä esille? Esiaikainen Kundaliini tekee todella paljon työtä. Entä te, yksilöt, joiden oma Kundaliini on
herätetty? Kuinka paljon olette avanneet Häntä. Kundaliini on hyvin yksinkertainen asia, kuten tiedätte. Se on todellinen halu.



Todellinen halu tehdä itsestänne täydellisiä ja kasvaa. Jos se on todellinen halunne, mikään muu ei ole tärkeää. Kaikki muut
halut tulevat toiselle ja kolmannelle sijalle. Kaikkein tärkein halu on halu kasvaa.

Ja kenen eduksi? Se tapahtuu teidän eduksenne, ja teidän etunne varassa lepää koko maailman etu. Tämän päivän sahaja-joogit
edustavat koko universumin kasvua, koko ihmiskunnan kasvua. Ymmärrättekö tämän asian, että olette hyvin tärkeässä osassa
erittäin kriittisenä aikana, kun koko maailma on romahtamaisillaan? Teillä on suuria näkijöitä, kuten William Blake, ja nämä
ihmiset ovat puhuneet tästä ajasta. He ovat rakentaneet kaiken, perinteisesti olemme rakentaneet kaiken - nyt tänne Englantiin.
Ikiaikainen työ, joka on tuonut Englannin tälle tasolle… Käsitättekö nyt, että englantilaisten sahaja-joogien asema on hyvin
tärkeä? Mutta viisauden puute ja ylimielisyys ilman ymmärrystä Itsestä; miten voitte puhua niin äänekkäästi? Miten voitte
kuvitella organisoivanne kaiken, kun itse olette niin heikkoja ja ylimielisiä? Tänään en aio ruveta laskemaan, kuinka moni meditoi
päivittäin ja kuinka moni ei.

Mutta sen verran voin sanoa, että ensi vuonna ne, jotka eivät meditoi joka päivä, eivät ole täällä enää. Uskokaa Minua. Se on
fakta. Teidän on meditoitava joka päivä. Laittakaa itsenne kuriin. Olette päässeet uuteen ulottuvuuteen. Teillä on uusi visio. Kun
näette tämän vision edessänne, kun opitte tuntemaan sen, ette voi vain jäädä paikoillenne. Astukaa sisään siihen! Kaikki
kyselevät, myös Damle: "Äiti, olette käyttäneet niin paljon aikaa näihin englantilaisiin.

Miksi käytätte heihin niin paljon aikaa?" Saatatte ehkä ajatella, että koska olette niin suuria, siksi Minun on palveltava teitä.
Ajatelkaa, mitä haluatte. Mutta kaikkein tärkein asia on se, että asutte Sydämen maassa, ja Minun täytyy puhdistaa teitä
enemmän, paljon enemmän kuin muita. Mutta asia on juuri päinvastoin. Muut menevät vauhdilla eteenpäin. Olen hämmästynyt:
heidän värähtelynsä, herkkyytensä ja ymmärryksensä. Ja heistä on tullut mestareita, joka ikisestä. Täällä kaikki halutaan
keskittää, ja kaikki eivät halua ymmärtää Sahaja Yogaa, mutta kaikki haluavat pitää siitä puheen. Vanhempia henkilöitä ei
kunnioiteta.

Ei kunnioiteta vanhempia eikä nuorempia, ja jotkut kuvittelevat olevansa korkeammalla, kun ovat saaneet Oivalluksen muita
aikaisemmin. Muistakaa silloin Jeesuksen lause: "Joka itsensä ylentää, se alennetaan". Yrittäkää ymmärtää, että teidän itsenne
pitää kasvaa, teidän itsenne pitää tuoda esiin näitä voimia. Voiman esiintuominen - en tiedä, kuinka hyvin olette sen
ymmärtäneet. Kun henkilö, jolla on Gaurin voima, astuu sisälle saliin tai mihin tahansa paikkaan, kaikkien Kundaliinit nousevat
vain tehdäkseen kunniaa. Kun teillä on Gaurin voima, silloin erotutte kaikista muista, koska teillä on viattomat, himottomat, vailla
ahneutta olevat, kauniit ja sädehtivät silmät, ja minne tahansa käännätte katseenne, jo yksi silmäys saa Kundaliinin välittömästi
nousemaan. Ihmiset, jotka sairastavat syöpää, sitä tai tätä sairautta, kaikki voidaan parantaa hetkessä, jos teillä on vain tämä
yksi, Gaurin voima. Kaikki ongelmanne voidaan ratkaista. Negatiivisuudet häviävät, ja teistä tulee kuin lootuksen kukkia. Kauniita,
tuoksuvia, jotka voittavat kaikenlaiset negatiivisuudet.

Täällä on näin: "Tuo tyyppi koski minua, ja nyt minusta on tullut egoistinen." Jos yksi tyyppi on egoistinen, ja hän vain puhuu
jonkun kanssa, niin tämä muuttuu heti egoistiseksi. Eihän pidä olla herkkä tällä tavalla. Teidän täytyy olla herkkiä Jumalalle, eikä
pahoille asioille. Olemme lähempänä pahaa ja alttiimpia pahalle kuin hyvälle. Voima, tämä hyvän omaksumisen voima, hyvän
säteilyn voima, kaikki nämä voimat ovat täysin ulottuvillanne. Mutta tästä ei pidä tulla mitään kunnianosoitusta, vaan
eräänlainen haaste, eräänlainen kaunis uteliaisuuden kohde ja edistysaskel teille itsellenne. Mutta olemme menossa alaspäin,
Minun on sanottava, Englannissa olemme menossa alaspäin. Koska meillä on kummallisia pinttymiä, outoja ihmisiä, jotka eivät
pääse irti pinttyneistä tavoistaan. Sellaisille ihmisille täytyy antaa varoitus, ja myöhemmin ehkä, kuten ihmiset täällä ovat
päättäneet, heidät täytyy laittaa mustalle listalle.

Tämä on Minulle hyvin surullinen päivä, ja siksi koko paikka on täynnä… En haluaisi pitää mitään pujaa täällä, koska olen todella
surullinen. Kun näen värähtelyt, kun näen miten asiat ovat; englantilaiset ovat kuin huviretkellä, ja tunnen oloni niin onnettomaksi,
että ette tiedäkään. Olen aina ollut äärimmäisen rakastavainen, ja olen jo suureellisesti kehunut teitä saavutuksistanne. Mutta
jos katsotte asian sisältöä; katsokaa sisältöä, katsokaa sisällenne. Jokaisen yksilön pitää katsoa itsessään olevaa sisältöä.
Olemme huolissamme ystävästämme, sulhasestamme, vaimostamme, miehestämme tai jostakin. Se ei ole oikea luonteenlaatu.
Ihmisten luonteenlaatu on alhainen ja menee yhä alemmaksi. Se ei ole hyvä asia, ei todellakaan. Jos rakkauteni ja myötätuntoni
pilaa teidät, Minun on paras lopettaa se.



Sillä te pystytte siihen, meriittienne ansiosta olette saaneet syntyä tähän maahan. Pystytte pääsemään todella korkealle. Tiedän
sen. Teidän on mahdollista päästä todella korkealle. Mutta ei siitä puhumalla tai sitä ajattelemalla, vaan tulemalla siksi suureksi
voimaksi, tulemalla siksi voimaksi. Ja mitä kaikkia kollektiivisia siunauksia ihmiset ovat saaneet; olin hämmästynyt kuullessani,
että ihmiset ovat saaneet tällaisen ja tuollaisen siunauksen. Ihmiset ovat saaneet rajattomasti siunauksia. Miksi emme saa
sellaisia täällä? Mikä meissä on vialla? Jos emme ole kollektiivisia, jos välillämme on ongelmia, se tarkoittaa, että välissämme
on edelleen jonkinlainen ego, joka pitää meidät siunauksien ulkopuolella. Luvataan nyt sydämissämme, että tämän on mentävä
sisään sydämiimme, meidän on saatava hyvin syvä tunne itsellemme, että Jumalan armosta olemme saaneet syntyä sellaisena
ajankohtana, jolloin tämä asia on tapahtunut, että me olemme niitä, jotka saavat nauttia Jumalan siunauksista, että olemme
saaneet Oivalluksemme, että olemme nousseet niin korkealle.

Meidän pitäisi nyt levittää siipemme - mutta leikkaammekin ne irti. Älkää muuttuko ahdasmielisiksi ihmisiksi, jotka murehtivat
kaikenlaisista pienistä asioista. Mikään ei ole tärkeää. Jos katsotte aikaisempia elämiänne, teillä on ollut kaikenlaista ruokaa,
olette matkustaneet sinne tänne, teillä on ollut kaikenlaisia avioliittoja, olette tehneet kaikenlaista tyhjänpäiväistä, johon ihmiset
tuhlaavat aikaansa. Se on ohi nyt, päättynyt. Nyt saatte tehdä jotain uutta. Kuinka monen kanssa olette olleet naimisissa entisten
elämienne aikana, kuinka monta taloa teillä on ollut aikaisemmissa elämissänne, kuinka paljon nautintoja teillä on ollut, nyt se on
loppu - lopettakaa se! Tämä on erityistä aikaa, 'Ritambharan' parasta aikaa, jolloin teidän täytyy kasvaa. Siitä on kysymys, tämä
on se aika. Jos ette kasva tänä aikana, ette kasva ollenkaan.

Teidän on otettava siitä kaikki irti. Täydellä innolla teidän on tehtävä Sahaja Yogaa. Se ei tarkoita, että teidän pitää luopua
työpaikoistanne tai muusta. Jos teette innolla Sahaja Yogaa, teette innolla kaikkea. Mutta teissä ei ole intoa. Äskettäin
Münchenissä päätin - en tiedä onko Warren jo kertonut - Münchenistä. Kerroitko heille Münchenistä? Selvä - München. Päätin
viime hetkessä, koska siellä oli eräs kamala henkilö Münchenistä, joka kertoi Minulle, että Münchenin etsijät tulevat esittämään
tällaisia kysymyksiä. En pitänyt sellaisesta.

Nainen oli hyvin töykeä. Sanoin, että en tule Müncheniin. Mutta Wienissä tunsin Münchenin värähtelyt. Olin hämmästynyt.
Sanoin: "Selvä, menen Müncheniin". Meidän piti juosta paikasta toiseen, että saimme Minulle viisumin. Kaikki sujui hyvin, kuten
aina. Ja tänä lyhyenä aikana, kolmen päivän aikana paikalle tuli neljäsataa ihmistä. Ja kuulkaa, kaikki olivat niin täynnä intoa,
jopa lapsetkin, ja he kuuntelivat joka ikisen sanan, jonka lausuin, he poimivat niitä kuin helmiä, kuin arvokkaita timantteja, joka
ikisen sanan he painoivat mieleensä. Kun he saivat Oivalluksensa, he istuivat täysin haltioituneina.

Kuvitelkaa, että saksalaiset menevät ohi teistä englantilaisista. Miten teidän käy? He ovat määrätietoisia ihmisiä. Jos he
päättävät tehdä hyvää, he tekevät paljon hyvää. Eivät he ole - tällaisia. Ja kun lähdin sieltä, he jäivät saliin vielä tunniksi, aivan
haltioissaan, ja keskustelivat Sahaja Yogasta. Mutta täällä heti kun lähden, ihmiset alkavat keskustella jostain typerästä. Minä
kuulen sen. Tunnen värähtelyistä ja kaikesta. Meissä ei ole intoa, meidän on syvennettävä intoamme. Sitä kutsutaan
'shraddhaksi' (usko).

Se on tärkeää, hyvin tärkeää. Olen varma, että tänä vuonna te asetatte etusijalle Sahaja Yogan syvällisen ymmärtämisen.
Sellainen syvällinen into puuttuu. Ehkä teillä on mennyt jotain vikaan menneisyydessänne, ja olette sen takia ehdollistuneita tai
ajattelette sitä. Miten minä pystyn siihen, se on aivan liikaa. Te pystytte siihen, pystytte kaikkeen, unohtakaa menneisyytenne.
Menneisyydellä ei ole minkäänlaista merkitystä Sahaja Yogassa. Teidät on täysin uudistettu, mutta teidän on käytettävä
mekanismianne. Olen tehnyt teidän kanssanne niin paljon työtä, että mekanismissanne ei ole mitään vikaa. Teillä ei vain ole
uskoa itseenne.

Ja ne, jotka eivät usko itseensä, ovat aina ylimielisiä. Aivan ensiksi asettautukaa sisälle Henkeenne, sisälle sydämeenne ja
yrittäkää kehittää voimianne, sisäisiä voimia, ei puhumisen tai mahtailemisen voimia, vaan sisäisiä voimianne. Edelleen monet
ovat riivattuja, tiedätte sen. On häpeällistä, että vielä Jumalan temppelissäkin on ihmisiä, jotka ovat kauheiden pahuuksien
riivaamia. Miten se voi olla mahdollista? Kannatte edelleen itsessänne kaikkea tällaista, miten se on mahdollista? Täytyy olla
mukana täydellä innolla, ja niistä, joista ei tänään näytä tulevan mitään, kasvavatkin niin suuriksi, että saatte ihmetellä itsekin.



"Miten minusta on tullut näin suuri?" Mutta kaikkein tärkein asia on kurinalaisuus. Pitäkää itsenne kurissa. Kun kysymyksessä on
syöminen, jotkut ihmiset syövät liian paljon.

Kun kysymyksessä on puhuminen, jotkut ihmiset puhuvat liian paljon. Tai sitten he eivät puhu lainkaan tai he eivät syö lainkaan.
Kaikki tällainen on kurittomuutta. Jotta henkisessä elämässään pääsee korkeammalle, on parasta ottaa kurinalaisuus omasta
Hengestään, silloin on automaattisesti kurinalainen. Antakaa Henkenne hallita teitä. Se on mahdollista. Se on mahdollista, sillä
olen nähnyt jo niin lyhyessä ajassa, ja olen ollut näissä maissa vain niin vähän aikaa, enkä edes tunne heitä nimeltä. Täällä
tunnen teidät käytännöllisesti katsoen kaikki, tiedän nimenne ja myös värähtelynne. Ja nämä muut ovat kasvaneet niin paljon.
Tänään on siis suuri päivä.

Totta kai se on suuri etuoikeus. Olette aina etuoikeutetussa asemassa, kuin ylähuoneen jäsenet. Se on totta, mutta ehkäpä tulee
päivä, jolloin tämä parlamentin ylähuone lakkautetaan kokonaan. Teidän on käyttäydyttävä kuin lordit. Siksi Minun nöyrä
pyyntöni on, että oppisitte palvomaan kurinalaisuutta. En sano: "Tehkää niin, tehkää näin". Tiedätte itse, mitä pitää tehdä. Ja sen
lisäksi teidän ei pidä sanoa Minulle: "Tiedän, minun olisi pitänyt, tiedän". Jos tiedätte, miksi ette sitten tee? Teillä on voimat
siihen.

Päättäkäämme tänään täydellisesti itseemme ja ylösnousemukseemme luottaen, että osallistumme tähän Pujaan täydellä
hartaudella, ja päättäkäämme sydämissämme: "Nyt laitan itseni kuriin". Jumala siunatkoon teitä.
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Shri Krishna Puja. Nasik (India), 19 January 1985.

Eilisessä puheessani ilmoitin uudesta asiasta Sahaja Yogassa. Koko puhe oli marathin kielellä, mutta ennen kuin se on ehditty
kääntää, haluaisin kertoa, mitä ilmoitukseni koski. Kysymys tuli esiin Amerikassa ja Englannissa, että emme voi rekisteröidä
säätiötä, jos se ei ole uskonnollinen. Sahaja Yoga tietysti on uskonto, totta kai, se on universaali uskonto, se on uskonto, joka
yhdistää kaikki uskonnot, tuo kaikki uskontojen periaatteet yhteen ja osoittaa niiden ykseyden. Se yhdistää kaikki inkarnaatiot.
Se yhdistää kaikki pyhät kirjoitukset. Se on kaikkea yhdistävä suuri uskonto, jota voidaan kutsua universaaliksi uskonnoksi, ja
hindiksi se on Vishwa Dharma. Tarkentaaksemme asiaa, ajattelin, että jos puhutaan universaalista uskonnosta, niin se ei ehkä
ole niin tarkka ilmaisu, koska on esimerkiksi buddhalaisia, ja sitten meillä on ihmisiä, joita kutsutaan Kristuksen mukaan
kristityiksi, ja muita, joita kutsutaan inkarnaatioiden mukaan. Tällä kertaa, kun inkarnaation nimi on Nirmala (puhdas), ajattelin,
että voisimme kutsua sitä "Universaali uskonto Nirmalan nimeen." Lyhyemmin voisimme kutsua sitä nimellä "Universaali
Nirmala Uskonto". Miltä kuulostaa?

Jos on Nirmala, niin teitä pitää kutsua 'Nirmalan valoiksi'. eli sellaisiksi, jotka Nirmala on valaissut, äännettynä sana (englanniksi)
sopii erittäin hyvin teihin, koska olette valaistuneita. Muissa on vain valo ilman liekkiä. Eli nimi on 'Nirmalite', tarkoittaen sellaisia,
jotka Nirmala on valaissut. Jos pidätte nimestä, voimme käyttää nimeä 'Universaali Nirmala Uskonto'. Jos tämä sopii teille
länsimaalaisille, niin Minusta nimi on hyvä. Olemme nyt julistaneet ja ilmoittaneet, että tämä on uskonto, joka on puhdas
universaali uskonto. Kun sanotte universaali Nirmala, se tarkoittaa puhdasta tai täydellistä uskontoa. Toivon, että se miellyttää
teitä. Kun nyt hyväksymme tämän uskonnon, kun meistä tulee universaaleja, on meidän unohdettava turhat kastit, tavat, vanhat
elottomat traditiomme ja asiat, jotka eivät tue henkeämme.

Kaikki, mikä miellyttää henkeänne, on hyväksyttävä uskontomme periaatteeksi. Ja kaiken sellaisen, mikä ei miellytä sitä, me
hylkäämme. Kaikki ne asiat, joita olen esittänyt teille, ovat Minun opetuksiani. Kaikki se, mitä olette opetuksistani oppineet,
kuuluu tähän uskontoon. Tietysti tässä uskonnossa, kuten tiedätte, todella kunnioitetaan kaikkia suuria profeettoja. Tämän
uskonnon suurin etu on se, toistaiseksi, että kaikki uskonnot, vaikka ne olivat totuudellisia ja totuudellisten ihmisten ja
profeettojen perustamia, menivät pilalle seuraajiensa takia. Syy oli ensiksikin se, että he eivät olleet saaneet oivallusta, ja
toiseksi, että uskonnosta ei ollut todisteita. Nyt pystymme todistamaan kaiken, kuinka se tekee hyvää ihmisen koko keholle. Kun
tiedätte, että voitte esittää todisteita, että se on hyväksi ihmisille, silloin ihmiset omaksuvat tämän uskonnon paljon nopeammin,
ja he voivat testata sitä. Sillä sana 'uskonto' hermostuttaa ihmisiä.

He ajattelevat, että heidät sidotaan johonkin, ja sitten on alettava noudattaa jotakin perinteistä elämäntapaa, joka on eloton.
Mutta meidän traditiomme ovat sellaisia, jotka tekevät hyvää hengellemme ja ylösnousemuksellemme. Se antaa meille täyden
vapauden nauttia elämästä mitä täydellisimmin. Sellaisessa tilanteessa unohdamme, mistä maasta olemme kotoisin, mikä on
kastimme, ja millaisista perheistä tulemme. Unohdamme kaiken tällaisen menneisyyden, ja meistä tulee uusia kukoistavia
lootuksia, jotka levittävät upeaa tuoksuaan kaikkialle maailmaan. Kaikista vanhoista edistymistämme hidastavista ajatuksista
on luovuttava. Kerroin heille (eilen) myös toisesta asiasta: maailmassa on kolmeen pääryhmään jakautuvaa ihmistyyppiä, yksi
ryhmä on 'tamasik', toinen on 'rajasik', [Ole hiljaa ja seuraa puhettani.] ja kolmatta ryhmää kutsutaan nimellä 'sattvika'
(totuudelliset). Tamasik-ihmiset tekevät vääriä asioita, he laittavat huomiotaan enemmän vääriin asioihin ja tuhlaavat näin koko
elämänsä. Esimerkiksi nainen voi kiintyä poikaansa, hän kiintyy niin paljon poikaansa, että kaikki toiminta liittyy siihen, eikä koko
hänen elämässään ole mitään muuta, mikä on väärin.

Voi olla kysymys mistä vain. Olen esimerkiksi nähnyt monen sahaja-joogin tulevan luokseni: "Äiti, ole hyvä hoida siskoani, hoida
isääni, hoida miestäni, minun miestäni…" Tämä 'minun mieheni' on hyvin tavallista. Kaikki tällainen on täysin naurettavaa ja
epäkunnioittavaa. Ne ihmiset, jotka sortuvat tällaisiin pikkuasioihin, jotka ovat vääriä, ja tuhlaavat näin elämäänsä, ovat
tamasik-ihmisiä. Tämä on yksi äärimmäisyys. Hyvä puoli näissä ihmisissä on se, että he ovat rakastavia, helliä, kilttejä eivätkä
lainkaan aggressiivisia, mutta he ovat niin kiintyneitä perhe-elämäänsä ja kaikkeen siihen liittyvään, että vain perhe merkitsee
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heille eikä mikään muu. Nämä ihmiset ovat äärimmäisen vasemmanpuoleisia, ja heillä on paljon enemmän lapsia kuin
normaalisti. Siksi meillä Intiassa on enemmän lapsia. Toinen ihmistyyppi on länsimainen, ja sitä kutsutaan nimellä 'rajasik'.
Rajasik-ihmiset ovat sellaisia, jotka eivät tiedä, mikä on oikein ja mikä väärin.

He uskovat olevansa koko maailman viisaimpia, ja he sanovat: "Näin on hyvä, ja näinkin on hyvä." Saatana on hyvä ja Jumalakin
on hyvä. Näin he puhuvat aivan kuin olisivat hyvin anteliaita, hyvin kilttejä ja leveilevät sillä. Sellaisista ihmisistä tulee erittäin
oikeanpuoleisia. Erityisesti heidän naisistaan tulee hyvin oikeanpuoleisia. Kun naiset muuttuvat oikeanpuoleisiksi, miehet
menettävät kykynsä. Kun naiset alkavat dominoida, miehistä tulee aivottomia. Sen näkee aivan selvästi. Ja naiset päättävät
aivan kaikesta, he ovat niskan päällä, päättävät asioista, ja miehet alkavat hyväksyä kaiken: "Hyvä on, hyvä on", koska haluavat
pitää yllä rauhaa hinnalla millä hyvänsä. Ei ole mitään "oikeaa", joten he ovat sekaisin.

Jos kysyy siitä: "Olen hieman sekaisin". He eivät häpeä tunnustaa sitä. Jos Intiassa joku sanoo: "Olen hieman sekaisin", hänelle
sanotaan: "Mene hullujenhuoneelle". Mutta he sanovat: "Olen sekaisin," ja sillä he yrittävät osoittaa olevansa täysin tietoisia -
koska "Olen sekaisin", ymmärrättekö? Se ei ole oikea tapa. Teidän pitää tuntea oikea tie. Kuinka voitte olla sekaisin? Jos ette
tiedä oikeaa tietä, silloin aivoissanne on jotain vikaa. Ja silloin käy niin, että ihmiset päättämättömyytensä tuloksena epäröivät
kaiken aikaa: tämä on hyvä, tuo on hyvä, pitäisikö tehdä niin vai jättää tekemättä. Joskus heistä tulee todella tyhmiä.

Ihmiset voivat aivan hyvin puhkoa poskensa nauloilla tai hakaneuloilla tai jollain, ja sitten heitä kutsutaan punkkareiksi tai
joksikin. Sekin on hyvä juttu. Niin voi tehdä. Loppujen lopuksi "Mitä vikaa siinä on, mitä vikaa?" Antaa heidän olla punkkareita.
Ihmiset tekevät kaiken maailman idioottimaisuuksia. Ja heistä tulee, kuulkaa, täysiä idiootteja. Heille mikään ei ole väärää. He
hyökkäävät toisen ihmisen kimppuun. He hyökkäävät muihin maihin ja harjoittavat kaikenlaista alistamista ja aggressiivisuutta
tuntematta siinä mitään väärää.

Ihmiset menettävät kaikki suuntaviivansa. Harkintakyky puuttuu kokonaan. Ei ole suuntaviivoja. Ihmiset eivät tiedä, miten ohjata
elämäänsä. Elämä on kuin tuuliajolla oleva laiva. Ja kaikkein pahinta on se, että ihmiset ajattelevat: "Mitä vikaa siinä on?" Se jos
mikä on typerää, että ihmiset matkaavat iloisina suoraan helvettiin. Ihmisille kehittyy tällainen hyvin vaarallinen mentaliteetti. Ja
luonnollisesti tällaisille oikeanpuoleisille ihmisille ei täällä synny kovin paljon lapsia. Heille ei synny, ja siksi kaikissa länsimaissa
ollaan miinuksella, koska ihmisiltä puuttuu rakkaus.

Heille rakkauskin on mekaanista. Rakkauskin on sellainen asia, että "Annas kun mietin ensin ja rakastan sitten". Sitten he
kirjaavat sen ylös, en tiedä, mitä ihmiset tekevät rakastaakseen, varmaankin suunnittelevat, miten rakastetaan. He kadottavat
kaiken spontaanisuuden. Mekanisoitumisessaan ja ajattelemisessaan he kadottavat spontaanisuuden kaikista normaaleista
asioista, ja siksi ihmiset ovat tällaisia. He ovat koko ajan sekaisin ja sanovat: "Ooh! Teinköhän oikein? Olenko tehnyt väärin?
Pitäisikö tehdäkin näin?" Eivätkä he pysty nauttimaan mistään.

Jos heille tarjoaa jotain syötävää, he ajattelevat: "Onkohan tämä hyvää vai pahaa?" No maista, niin näet! Kieli sen kertoo. Mutta
heidän tapauksessaan varmaan kielikin toimii samalla tavalla. He ovat joutuneet niin sekavaan tilaan. He eivät pysty nauttimaan
avioliitostaan, eivät perhe-elämästään, eivät yhtään mistään. He ovat täysin ilottomia ihmisiä, ja ilon tavoittelussaan he tekevät
kaikenlaista typerää, mikä on niin tyhmää, idioottimaista ja epädharmista. Siltikään he eivät ole iloisia. He sanovat: "Olemme tosi
iloisia!" No todistakaa se!

Olette varmasti nähneet tällaisia pellejä. Me emme ole tällaisella pelletasolla, joten noustaan ylös ja kerrotaan, että me
tiedämme, mikä on oikein ja mikä väärin. Älkää jääkö horjumaan. Jos horjutte, silloin ette ole sahaja-joogeja. Pysykää oikealla
tiellä. Sanokaa: "Tämä on totuus, ja aion noudattaa sitä." Jos tiedätte sen, silloin olette 'sattvika', silloin olette keskellä. Ette ole
liikaa kiintyneitä perheeseenne ja muuhun, ettekä liikaa omaan ajatteluunne ja älyynne, vaan olette keskellä, ja siellä ette ajattele
tai kanna huolta, vaan seisotte keskellä ja nautitte nykyhetkestä, josta pitää nauttia. Spontaanisuuden täytyy tulla tässä esiin.
Lännessä huudetaan kovasti spontaanisuuden perään.

Miten heillä voisi olla spontaanisuutta? Heillä ei ole, ja siksi he tekevät vähän lävistyksiä itselleen, että saavat siitä jotain
aistimuksia, he hakevat aistimuksia. Sanomalehdissäkin täytyy olla jotain sensaatioita joka päivä, koska ihmiset turtuvat



tällaiseen päättämättömyyteen. Mutta nyt te päätätte! Päätös voi syntyä vain sellaisessa ihmisessä, joka on kehittänyt itselleen
viisauden Sahaja Yogan ymmärryksen kautta, Kundaliinin kautta, että on pysyttävä keskellä. Tämä pätee myös avioliittoon.
Naimisiinmenon jälkeenkin te mietitte: "Äiti, voinkohan jatkaa elämääni hänen kanssaan." Kysyin: "Miksi? Miksi mietit sellaista?"
"Äiti, ajattelin, että…" "Mutta hänhän on sinun vaimosi!

Nauti siitä!" Olen nähnyt paljon vaivaa järjestäessäni avioliittoja. Toivon, että ette tee tyhjäksi työtäni ja ponnistuksiani. Sillä näen
edelleen joidenkin avioituneiden näyttävän hieman surkeilta. Koska te ajattelette, koska te haluaisitte heidän olevan toisenlaisia.
He ovat sitä mitä ovat, yrittäkää nauttia siitä! Miksi haluatte muuttaa vaimoanne tai miestänne, muuttaa kaikki? Olette
naimisissa, sellainen hänen täytyy olla. Te muututte joka tapauksessa, kun vanhenette. On ymmärrettävä, että "olenko osannut
nauttia jokaisesta hetkestäni?"

Se on sahaja-joogin testi. Joillakin avioituneilla saattaa olla lapsia ennestään, koska he ovat eronneet. Joillakin saattaa olla
muunlaisia riippuvuuksia. Unohtakaa ne! Unohtakaa. Muuten surkeuden tunne ei lähde pois. Unohtakaa siis kaikki surkeus,
tulkaa keskelle ja nauttikaa kaikesta. Nyt kokeilen ensimmäistä kertaa naittaa leskiä. Intiassa tätä kokeiltiin kauan sitten, ihmiset
yrittivät sitä, mutta voidaan sanoa, että se ei oikein onnistunut. Jos halutaan universaali uskonto, niin silloin on avioiduttava eri
paikoista olevien kanssa.

Teidän täytyy! Se on yksi niistä asioista. Kutsumme sitä nimellä 'roti biti', joka tarkoittaa, että pitää aterioida - Intiassa jotkut
ihmiset eivät edes syö ruokaansa - en haluaisi puhua Intiasta esimerkkinä, koska siellä ollaan niin tarkkoja siitä, kenen kanssa
syödään. Omat sukulaisetkin kuuluvat siihen, eli jos on pientä eroa kasteissa, ihmiset eivät syö heidän luonaan. Ja sillä he ovat
saaneet aikaan sen, että näkevät nälkää. Nälässä oleminen ei heitä haittaa. Mutta ihmiset eivät syö yhdessä tiettyjen ihmisten
kanssa, koska kuuluvat eri kastiin. Täälläkin elää sellaisia typeriä ihmisiä. Tällainen pitää saada päättymään. Gandhi yritti, ja
moni muu ennen häntä, että on otettava puoliso ulkopuolelta, mutta ei sanottu, että pitää ottaa puoliso ulkomailta, muuten
murhia olisi tapahtunut kymmenen kertaa enemmän.

Mutta nyt sanon, että puhumme universaalista uskonnosta, joten meidän on hyväksyttävä tällaiset liitot ja pidettävä kiinni
avioliiton pyhyydestä. Naisille Minulla on aivan erityinen viesti, että te joko pilaatte tai saatte kuntoon Sahaja Yogan. Jos yritätte
dominoida miehiänne ja mennä liiallisuuksiin, heistä ei tule normaaleja, enkä halua tänne vähäaivoisia. Teidän on tultava
herttaisiksi, todella herttaisiksi, mukaviksi, kilteiksi ja huomaavaisiksi. Katsokaas, sillä tavalla vangitsette miehenne. Te ette
tiedä, miten mies vangitaan. Olette tyhmiä naisia, se on sanottava. Itse asiassa, jos kysytte mieheltäni, hän kertoo: "Olen niin
riippuvainen, en tiedä mitä tehdä." Näin se on, täydellinen riippuvuus, 100 prosenttisesti. Joskus hän sitten suutahtaa: "Teit
minusta riippuvaisen, miten voit nyt jättää minut ja lähteä matkoille?"

Mutta teillä on niin outoja ajatuksia, ette te ole miehiä, olette naisia. Olette paljon voimallisempia kuin miehet. Mutta jos tyhminä
haluatte tulla vähemmän voimallisiksi, tulkaa miehiksi. Naisten pitäisi yrittää olla hieman vaatimattomampia, helpompia, kilttejä,
myötätuntoisia, rakastavia, antaa miesten dominoida, he luulevat dominoivansa, antaa heidän dominoida. Sillä ei ole merkitystä.
Jos vaikka miehenne sanoo: "Pidän sinisestä väristä." Hyvä, ostatte vihreän ja sanotte, tämä on sininen, he uskovat sen. He eivät
erota vihreää sinisestä. Katsokaas, he eivät tiedä kovin paljoa. He eivät kuulkaa tiedä mitään elämästä.

Asioista, mitkä ovat teille tärkeitä, he eivät tiedä, he vain yrittävät sanoa "tee se", mutta he eivät tiedä mitään. Tarkoitan, että
ainakin meidän miehemme ovat sellaisia. Täysin toivottomia, he eivät tiedä mitään. Jos heille sanoo, että haluaa istuttaa pihaan
mangopuun. He sanovat: "Älä laita mangopuuta." "No mitä sitten laitan?" "Noo… laita joku muu puu", ja he antavat jonkun muun
puun nimen. Jos he vaikka sanovat, "Laita siihen vaikka kookospalmu." Te tiedätte, että kookospalmu ei menesty joka paikassa.
Mutta he eivät tiedä, että siihen ei voi sellaista istuttaa.

Silloin sanotte: "Hyvä on, istutan kookoksen". Sitten istutatte mangon. "Onpas hieno kookospalmu", he sanovat. Ja sitten, kun
mangoja alkaa tulla esiin, kun mangot kypsyvät, he katsovat niitä, "Ooh! Kookospalmumme antaa mangoja! Mahtavaa! Tämä on
paljon parempaa." Ja sitten he nauravat. Teidän ei tarvitse - he kantavat huolta suuremmista asioista, kuten maailman rauhasta,
atomipommeista. Teidän ei tarvitse kantaa huolta tällaisista isoista asioista.



Antaa heidän huolehtia niistä. He kantavat huolta liikennevaloista ja autoista, antaa heidän huolehtia kaikesta sellaisesta.
Huolehtikaa asioista, joilla on merkitystä teille. Yllätytte, että tämä työnjako tuo enemmän iloa ja onnea. Kuten nenän täytyy
haistaa, suun täytyy syödä, korvien täytyy kuulla. Mutta lännessä olen nähnyt, että kaikki tekevät kaikkien töitä. Presidentti voi
kerätä myös roskia. Näin ei tehdä Intiassa. Jokaisella on oma roolinsa. Mikään työ ei tietenkään ole ylempi tai alhaisempi, mutta
jokaisen tulee toimia roolinsa mukaan.

Tämä on erityisen tärkeää naisille ja miehille. Ja jos ette tiedä, miten ollaan herttaisia, ottakaa oppia intialaisilta naisilta, kuinka
he kohtelevat miehiään. Sitten 'sattvika'-ihmiset, jotka tietävät, mikä on oikein. He ovat oikeastaan etsijöiden luokka. Sellaiset
etsijät löytävät totuuden automaattisesti. He ovat ihmisiä, jotka tulevat oikean asian ääreen. Heillä on erityinen aisti, seitsemäs
aisti, joka antaa heille ymmärryksen. Se, mitä kutsumme hyvin syvälle menemiseksi ja puhtaaksi älykkyydeksi, mikä antaa heille
ymmärryksen, että näin asiat tapahtuvat. Tämä on sitä. Tietysti joillekin heistä kestää aikaa, koska he ovat vasemman- tai
oikeanpuoleisia, tulla keskelle.

Mutta vaikka he pääsisivätkin keskelle, he saattavat mennä oikealle, saattavat mennä vasemmalle ja saattavat hieman
heilahdella, mutta tällaiset ihmiset tulevat Sahaja Yogaan. Ääritapaukset eivät koskaan tule Sahaja Yogaan. Teidän ei pidä yrittää
vetää heitä mukaan, erityisesti oikeanpuoleisia miehiä, liikaa oikealla tai vasemmalla olevia naisia, ja myös miehiä, jotka ovat
liikaa vasemmalla, kuten täällä Nasikissa näen ihmisten olevan hyvin ehdollistuneita. Jos on liian ehdollistunut, ei myöskään voi
tulla Sahaja Yogaan. Kaikki tällaiset ihmiset, vaikka he tulisivatkin Sahaja Yogaan, jäävät vain lyhyeksi aikaa ja lähtevät pois.
Siksi sanon joskus, että tietyt avioliitot eivät onnistu. On yritettävä ymmärtää, miksi Äiti on sanonut niin. Joskus he tarkoituksella
tyrkyttävät avioliittoaan Minulle: "Äiti, ei, kun me haluamme mennä naimisiin. Olemme päättäneet." Ja kolmen päivän kuluttua he
tulevat pyytämään avioeroa.

On ymmärrettävä miksi Äiti on sanonut, että tämä ei onnistu. On tärkeää, hyvin tärkeää meidän tietää, että sisällämme on monia
muita asioita, joiden myös pitää toimia. Joskus miehetkin voivat olla äärimmäisen dominoivia, eikä heidän pitäisi - (Tule sisään,
tähän korokkeen viereen). Heidän ei pitäisi myöskään olla dominoivia. Olen nähnyt, että heistä tulee hyvin dominoivia. Joistakin
miehistä, jotka ovat menneet naimisiin intialaisen tytön kanssa, on tullut niin dominoivia, että kauhistuin, mistä he ovat sen
oppineet? He yrittävät käskeä vaimoaan: "Tee sitä, tee tätä, tee tuota", ja jos vaimo ei tee, he alkavat murjottaa. Italialaisilla on
myös se tapa, olen huomannut. Hekin dominoivat paljon italialaisia naisia. Ja kreikkalaiset myös.

Sillä heidän katsotaan olevan perinteikkäitä kuten me: italialaiset, kreikkalaiset, egyptiläiset ja intialaiset. Mutta intialaiset ovat
pahimpia… en nyt pysty luettelemaan kaikkia. Mutta he yrittävät dominoida vaimojaan. He kontrolloivat rahan käyttöä, sitä ja
tätä, he kontrolloivat naisia, mutta itseään he eivät pysty kontrolloimaan. Tällaista ei pitäisi tehdä. Mitä naisiin tulee, teidän täytyy
kunnioittaa heitä. He ovat kunnioitettavia. Jos ette voi kunnioittaa heitä, ette voi mennä naimisiin ja elää heidän kanssaan.
Tällaiset hyvin dominoivat, kiivasluonteiset, hämmentyneet miehet todella pilaavat sahaja-jooginit, olen nähnyt sen. Sellaiset
miehet ovat turmelleet monta hyvää sahaja-jooginia. Kun laitan heitä naimisiin, ajattelen joskus: miksi naitoin tämän hyvän tytön
tuolle kamalalle tyypille?

Jo alussa tyttö vastustaa sellaista miestä. Hän sanoo: "Äiti, en kestä tuollaista miestä. Se on minulle liikaa, en vain... aivan liikaa.
Hän on liian karkea. Hän käyttäytyy oudosti." Ja sitten hän alkaa itsekin käyttäytyä samoin. Hänen kielensä ja käyttäytymisensä
muuttuvat, se on todella yllättävää! Henkilö, joka on hyvä sahaja-joogini. Todella hyvä sahaja-joogini, ja heitä on Lontoossa ja
Amerikassa. Olen nähnyt sellaisia tyttöjä.

Siksi pyydän, että ette purkaisi kiukkuanne vaimoihinne, koska he reagoivat, ja te pilaatte heidän elämänsä ja
ylösnousemuksensa omanne lisäksi, jonka jo olette pilanneet. Yrittäkää rauhoittua. Teidän täytyy olla rauhallisia, rakastavia ja
helliä. Teillä ei ole mitään syytä osoittaa minkäänlaista kiukkua. Ei minkäänlaista. Se on äärimmäisen tärkeää. Muistakaa, että
aivan ensiksi Krishna puhui kiukusta. Eli kuinka ihminen pilaa itsensä kiukkuaan näyttämällä. Kiukustuminen ei ole sallittua. Heti
kun tulette kiukkuiseksi, menkää koputtamaan kengällä itsenne.

Se on paras tapa, jos se ei ole mahdollista, niin sitten kopauttakaa tähän. Mitään kiukunpurkauksia ei saa tulla esiin, koska se



pilaa Sahaja Yogan läpikotaisin. Minkäänlainen kiukustuminen ei ole sallittua missään tilanteessa. Paitsi silloin, kun Äitiänne…
silloin en tietenkään voi estää sitä, koska se on teille liikaa… jos ihmiset loukkaavat Minua ja puhuvat pahasti, silloin suututte, se
ei haittaa. Mutta silloinkaan ei tarvitse sanoa takaisin. Minä hoidan heidät. Älkää huolehtiko. He joutuvat maksamaan siitä. Joten
älkää kiukustuko. Naisille se ei tule kysymykseen ollenkaan.

Eikä heidän pidä olla sellaisia matroonia kuin rouva Thatcher. Ymmärrättekö? Kuten "miksi et siivonnut? Tee tämä. Tee tuo."
Heidän ei pidä puhua noin. Ei kertaakaan! Parempi, että teette kaiken itse. Älkää käskekö miestänne: "tee sitä, tee tätä", kuin
jotain palvelijaa. Älkää tehkö heistä palvelijoita.

Teidän työnne on tehdä, ja heidän ilonsa on auttaa tietä. Se on tosiasia. Tulette näkemään, että heti, kun alatte tehdä kaiken,
silloin miehistä tulee orjianne. Ja… [Automaattisesti.] Automaattisesti, sanoo hän! Olemme hyvin iloisella tuulella tänään. Koska
niin moni menee naimisiin. Juuri ennen tuloanne olin myöhässä, koska järjestelin avioliittoja. Saimme järjestettyä noin
kymmenen liittoa tässä ajassa. Nyt meidän pitää olla keskellä.

Meidän pitää olla iloisella tuulella. Meidän pitää nauttia vaimoistamme ja miehistämme. Se on ainoa asia, joka on teidän
omaanne, yksityistänne, mikä on jotain aivan mahtavaa. Mutta älkää ruvetko itkemään ja nyyhkimään mennyttä. Unohtakaa
menneisyys! Älkää keskustelko siitä! Älkää puhuko! Kukaan ei pidä siitä. Kaikki tällaiset romanttiset, turhat ajatukset, heittäkää
ne romukoppaan! Ne ovat kaikki aivan turhia.

Aloittakaa puhtaalta pöydältä suurenmoisella ajatuksella, että olette aloittamassa uutta ymmärryksen ja ilon täyteistä elämää.
Sillä ei ole merkitystä, mitä äitinne tai isänne sanoo. Se ei ole tärkeää meille. Minä olen isänne, äitinne, siskonne ja mitä tahansa
haluatte. Ja olen antanut teille vaimon. Joten nyt ette voi syyttää Minua mistään. Tänään voimme aloittaa puhtaalta pöydältä
uuden Universaalin Nirmala Uskonnon. Olette nyt kaikki Universaalin Nirmala Uskonnon jäseniä, sopiiko? Oletteko samaa mieltä?
"Bola Vishwa Dharma Nirmala Dharma ki jay!"



1985-0317, Birthday Puja, Don’t Feel Guilty

View online.
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Tunnen suurta iloa, kun saan nähdä teidät kaikki juhlimassa Syntymäpäivääni. Ja meillä on myös kansallinen juhlapäivä tänä
päivänä. Se on hyvä yhdistelmä näin maaliskuussa. Tämä on kevään aikaa Intiassa – Madhumas, ja siitä lauletaan, Madhumas.
Ja kuten tiedätte, 21. maaliskuuta on myös kevätpäiväntasaus, joten silloin tavallaan on tasapaino. Silloin ollaan myös kaikkien
horoskooppimerkkien keskellä. Minun oli mentävä niin monen asian keskelle. Minä synnyin Ravun kääntöpiirillä, niin kuin te
asutte täällä Kauriin kääntöpiirillä, ja Ayers Rock sijaitsee Kauriin kääntöpiirillä, aivan sen keskellä. Oli työstettävä niin monien
asioiden yhdistelmiä. Ylösnousemuksen perusperiaate on olla keskellä, pysyä tasapainossa, elää keskellä maryadojen, hyveiden
lakien mukaan. Periaate on pysytellä keskellä, rajojen sisällä.

Mitä tapahtuu silloin, jos emme pidä kiinni rajoista, maryadoista? Silloin joudumme epätasapainoon. Jos pitäydymme
maryadoissa, emme koskaan joudu epätasapainoon. Monet kysyvät: “Miksi pitää olla maryadat?” Esimerkiksi meillä on tässä
kauniissa ashramissa maryadat, rajat, ja teidän kimppuunne hyökätään joka puolelta, Voidin joka puolelta. Jos menette Voidin
ulkopuolelle, joudutte epätasapainoon. Siksi on pysyteltävä rajojen sisäpuolella. On vaikeaa pysyä rajojen sisäpuolella, jos on
kaksi ongelmaa: toinen on ego ja toinen superego. Lännessä superego ei ole niin suuri ongelma. Ongelma on ego, ja sillä on
nykyään hyvin hienojakoiset toimintatavat. Näen, kuinka monimutkaisia egoja on olemassa.

Yksi on karkea, Ajatholla Khomeinin -tyyppinen, kuiva, ilmiselvä, kaikki paheksuvat sellaista. Yksi muoto on tällainen; ihminen
joko korjaa itseään tai tuhoutuu täysin. Jos tyhmällä ihmisellä on ego, hän käyttäytyy tyhmästi vain siksi, että ei tiedä, kuinka
kätkeä ego hienostuneisuuden lomaan. Länsimainen ego on äärimmäisen hienostunut; kieli ja kaikki käytös on hyvin
hienostunutta. Englanniksi sanotaan: “Pelkäänpä, että minun on läimäytettävä sinua.” “Olen pahoillani, mutta minun pitää tappaa
sinut.” Se on niin kieroa, että heti kun on sanonut “olen pahoillani”, se tarkoittaa, että koko asia on kuorrutettu suklaalla, eikö niin?
Teidän pitää ymmärtää, että se on naamiointia. Meidän on kohdattava itsemme sellaisina kuin olemme, emme voi kohdata
jotakin muuta. Juuri tämä on seurausta hienostuneisuudesta, kun vältämme itsemme kohtaamista. Tänään on kuitenkin
juhlapäivä, joten meidän pitää ymmärtää huumorilla, mikä tämä typerä, egoksi kutsuttu asia on. Hyvin huumorintajuisesti, eikä
vakavamielisesti, sillä en halua, että alatte jälleen tuntea syyllisyyttä.

Aamulla jo kerroin, kuinka ego muuttuu Vasemmaksi Vishuddhiksi. Jo ennen kuin saavuin tähän saliin, ja huomioni oli täällä
salissa, tunsin suuren kyhmyn tässä - se tuntui kauhean kipeältä, kiduttavalta. Se on tuntunut tässä koko sen ajan, jonka olen
ollut Lännessä. Voitteko kuvitella? Eikä se ole lähtenyt pois. Tämä chakra on toiminnassa koko ajan, tämä Vishnumayan chakra
on todella väsynyt. Meidän pitää oikeastaan nähdä asian fyysinen puoli, se on tärkeää ymmärtää. Jos meidät on lapsesta saakka
opetettu tällaiseen yhteiskuntaan, jossa on oltava ulospäinsuuntautunut, pitää saavuttaa jotakin, menestyä tai muuta sellaista,
niin silloin ihmiseen istutetaan sellainen ajatus vahvuudesta, että suvaitseminen on heikkouden merkki. Kuvitelkaa, että
kristittyjen kansojen paras puoli olisi jotain sellaista, että “Sori, minun täytyy nyt tappaa sinut”. Kristityillä on nähkääs sellainen
teoria, että mitään ei suvaita, se on heikkoutta.

Se on heikkouden merkki, jos annat jonkun dominoida itseäsi. Jos olet sellainen, et ikinä tule menestymään. Vasta sitten, kun on
jonkun riivaama, voi totella. Näin se on. Jonkun täytyy ottaa sinut valtaansa, täydellisesti valtaansa, kuten Hitler, sitten voit olla
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kuuliainen. Mutta muuten kaikilla on suuri ego, niin kuin roskien kerääjällä, josta kerroin. Jokaisella on valtavan suuri ego,
jokainen haluaa tehdä oman mielensä mukaan. Jo pienestä pitäen lapsia hemmotellaan liikaa, heidät hemmotellaan täysin
piloille. Koko ajan heitä halaillaan ja pidetään sylissä, ja tehdään kaikki heidän eteensä; lapset menevät piloille. Lapsista tulee
todella itsekeskeisiä, ja kaiken lisäksi, jos heille kerrotaan, että ei pidä suvaita mitään, heistä tulee tottelemattomia.

Silloin ei tiedä, miten toisia olisi toteltava. Ego ei tiedä miten totella, koska se on heikkoutta, tottelevaisuus on heikkoutta. Tällä
ego-parallakin on omat rajansa. Ego on kuin ilmapallo, ja sillä on rajansa. Se halkeaa, kun ihminen lamaantuu, ja silloin se
puhkeaa. Mutta se on myös joustava. Jos ego menee liikaa superegon päälle, silloin superego voi myös alkaa laajeta.
Päästäkseen eroon egosta, ihmiset alkavat juoda ja käyttää huumeita, että saisivat työnnettyä sen takaisin, eli he alkavat
kasvattaa superegoa, että ego tulisi alas. Ihmiset heiluvat näiden kahden välillä ja tuloksena on krapula. Se heiluu tällä tavalla,
näin se toimii.

Tämä on nykyaikainen ratkaisu egoa vastaan. Muuten egoa ei voi kestää. Jos joku ojentaa sinua jostakin, niin sen sijaan, että
kohtaisit asian - oletetaan, että et löydä Minulle juomalasia, otetaan tällainen yksinkertainen asia - alat murjottaa. Miksi? Miksi
alkaisit murjottaa sellaisesta? Koska on olemassa toinen paikka, jonne ego voi mennä sinussa. Täällä se joutuu kosketuksiin
Vishuddhin kanssa. Jos egoa painetaan toiselta puolelta, se menee Vishuddhin alueelle. Silloin Vasen Vishuddhi alkaa vaivata, ja
se johtuu täysin egosta. Uskokaa, se on puhdasta egoa, koska sillä ei ole mitään muuta tietä, niin se menee sinne, ja se saa sinut
murjottamaan ja ajattelemaan.

Ajattelet ja ego vain lisääntyy, vasen puoli täyttyy, ja alat murjottaa, etkä koskaan kohtaa asiaa. Käytännön tapa vakiinnuttaa
keskitie, on olla todellisuudessa. On kehitettävä itselleen tapa toimia. Jos esimerkiksi joku asia on mennyt pieleen, sanokaa
itsellenne: “Kyllä, pieleen meni, koska tein virheen. Hyvä, miksi tein virheen? Sen ja sen asian takia, joten ensi kerralla en enää tee
sitä.” On niin helppoa mennä siihen, että välttelee kaikkea, ja joutuu vasemmalle ja nauttii, kun ego on surullinen. Se on haluille
antautumista. Ja muut vielä myötäilevät: “Voi, hänellä on paha olla ‘Olen pahoillani, kun tapoin sinut’ -tunteen takia. Hän on niin
pahoillaan siitä.” Kyllä, näin pitkälle on menty länsimaisten ihmisten mielissä, että on lakeja, jotka antavat anteeksi ihmisille, joille
ei koskaan pitäisi antaa anteeksi. Ihmisille annetaan anteeksi myös tämän joutavan Vasemman Vishuddhin vuoksi, joka vie vain
syvemmälle vasemmalle.

Sellaisia ihmisiä kohtaan tunnetaan myötätuntoa, joille ei pitäisi antaa anteeksi. Kuten se mies, joka murhasi monia ihmisiä, ja
laittoi heitä kaasukammioihin. Hän on nyt pidätettynä ja saa vastata teoistaan, ja häntä pidetään vankina jossain, ja kaikki piti
pitää hyvin salassa, ja kaikkea sellaista. Tällaisen koiran säilyttäminen hengissä, sitä englantilaisten oli vaikea ymmärtää. He
pitävät siellä säilössä vain tätä yhtä vankia. Olen unohtanut hänen nimensä, mutta kauhea mies, kuka sitten olikin. Hän on ollut
vankina kauan, ja hän on jo vanha – antaa hänen kuolla siellä, miksi häntä pitäisi sääliä? Antaa hänen kuolla sinne. Hänhän on
tappanut niin paljon ihmisiä. Mutta ei, eihän niin voi tehdä.

Tätä koiraa pitää säilyttää siellä, vaikka hän kuluttaa kaikkien ihmisten rahoja, vaikka hän on tappanut tuhansittain ihmisiä
kaasukammioissa. Hän on ollut niin kauhea ihminen, että hän ei ansaitse mitään sympatiaa. Jumalaisten lakien mukaan hänet
olisi tuhottu hetkessä. Hän menee päivä päivältä huonompaan kuntoon, mutta edelleen voi lukea myötätuntoisia artikkeleita
hänestä. “Mitä pahaa hän enää voisi tehdä? Eikö häntä jo voisi jättää rauhaan?” Tällä tavalla te joudutte kauheiden ihmisten
käsiin, etenkin Vasemman Vishuddhinne kautta. Vasen Vishuddhi ei siis ole mitään muuta kuin pelkkää egoa, ja sitten pää alkaa



vääntyä näin, ja ihminen alkaa kävellä tällä tavalla. Vaikka Vasemmasta Vishuddhista koituu monia fyysisiä ongelmia, niin
kaikkein pahin on mielenvikaisuus. Äskettäin joku kertoi, että Amerikassa neljänkymmenen iässä ihmisistä tulee yhtäkkiä
mielenvikaisia. Se on hyvin laajalle levinnyt sairaus, niin kuin tämä kauhea sairaus, jota kutsutaan AIDSiksi, joka leviää nopeasti.

Äitinänne Minun on nyt kerrottava teille hyvin selvästi, että tällä tavalla tämä kamala Vasen Vishuddhi toimii. Älkää päästäkö
itseänne sinne. Teissä on ego, ja siksi teillä on myös Vasen Vishuddhi, kohdatkaa itsenne. Tänään Warren tuli kertomaan Minulle
ajatuksestaan, että “Kun kuljemme Intiassa, niin mietimme, että kun ihmisille ehdottaa jotain, niin he sanovat aina ensin: ‘Ei, ei.’”
Oikeastaan tämä ’Ei, ei’ on siksi, että meidät on kasvatettu eri tavalla. Katsokaas – jotta osaisimme kohdata asiat, meidät on
kasvatettu siihen. Siksi intialaiset eivät koskaan tunne syyllisyyttä. Jos he kuitenkin tuntevat, silloin he ovat länsimaistuneet. He
eivät koskaan tunne syyllisyyttä. Silloin, kun he sanovat jollekin asialle “Ei”, niin 99 prosenttia - eivät kaupungissa asuvat, sillä he
ovat länsimaistuneet, koska länsimaalaiset ovat näyttäneet hyvää mallia - mutta kylissä asuvat. Katsokaas, he sanovat itselleen,
“Ei, ei, miten minä olen voinut tehdä tällaista?

Hyvä on, jos olen tehnyt, niin nyt korjaan sen.” ’Ei, ei,’ se alkaa aina sanoilla ’Ei, ei’. Mutta jos länsimaalainen kuulee tämän ’Ei, ei’,
hän ajattelee: “Hän vain kolhii egoani.” Ego on edelleenkin siellä dominoimassa muita, vieläkin se ajattelee, että länsimaalaiset
ovat parempia organisoimaan, vieläkin se ajattelee, että länsimaalaiset ovat puhtaampia, korkeampia kuin muut. Kaikkea
tällaista ego ajattelee, ja pönkittää teitä, ja elätte siellä kaiken yläpuolella kuin paisunut ilmapallo tai rengas, joka pitää pinnalla, ja
ette halua päästää ilmaa ulos, koska silloin vajoaisitte omaan itseenne. Ihminen elää sen varassa ja alkaa ajatella, että tietää
asiat paremmin. Ja jos joku sanoo jotakin vastaan, silloin hän tuntee itsensä loukatuksi, eli Vasen Vishuddhi jälleen. Jos Äiti
sanoo jotakin, taas Vasen Vishuddhi. Länsimaalaisina teillä kaikilla on siellä valmiiksi tehtynä pussi; meidän pitää kohdata
itsemme sellaisina kuin olemme. Se pussi on siellä valmiina mitä tahansa sanonkin. Vaikka sanon asioista, teidän ei pidä tuntea
syyllisyyttä. Katsotaanpa nyt, älkää tunteko syyllisyyttä.

Olkaa Hengessänne, niin näette itsenne, ja voitte puhdistaa itsenne. Jos näette asiat Hengen näkökulmasta, saatte puhdistettua
itsestänne kaiken, mitä olette keränneet niin kauan aikaa. Sen sanon, että Vasen Vishuddhi on länsimaitten ongelma. Kaikki
ongelmat syntyvät Vasemmasta Vishuddhista. Mutta ihmiset eivät millään tavalla tunne itseään alistetuiksi, vaan päinvastoin,
minä hetkenä tahansa Vasen Vishuddhi voi syöksyä takaisin egoon. Olen huomannut, että tämä on lännessä hyvin yleistä,
ihmiset painavat suoraan eteenpäin ja kaikki on hyvin. Jopa Intian kaupungeissa olen nähnyt sellaista – jos ihmiset pääsevät
luottamustehtäviin, niin yhtäkkiä he ‘hyppäävät hevosen selkään’. Sanoin: “Mistä he saivat päähänsä hypätä hevosen selkään,
mistä tämä ego putkahti esiin?” Kaikki on ollut täällä tallessa, ja heti kun he pääsivät luottamustehtäviin, se tuli esiin, ja he
istuivat hevosen selkään kuin runon John Gilpin, ja menivät täyttä laukkaa, ja katsoin heitä ja ihmettelin, minne he oikein ovat
menossa? Juuri äsken he olivat siinä ja nyt ovat hävinneet. Katoamistemppu.

En voi käsittää, miksi näin tapahtuu. Mutta tutkiessani tätä ongelmaa, ja juuri ennen kuin tulin sisään saliin, huomasin, että teidän
Vasen Vishuddhinne menee epäkuntoon. Katsokaa lapsia. Heitä ei pidä jo pienestä opettaa sanomaan koko ajan: “Anteeksi,
anteeksi.” Intiassa asuvat parsilaiset ovat oppineet hyvin paljon teeskentelyä länsimaalaisilta. Aamuisin emme koskaan halua
nähdä parsilaista, koska hän tulee jo aikaisin aamulla ja aloittaa: “Anteeksi. anteeksi.” Se ei ole suotuisaa. “Maafkaro, Maafkaro”,
näin he sanovat. “Baba, tule iltapäivällä uudestaan, nyt ei ole sopiva aika, älä aloita tällaista heti aamulla.” Me emme puhu näin,
se ei ole suotuisaa. Jos avaa oven, siellä seisoo joku ja sanoo: “Maafkaro.” Mitä nyt, mitä minä olen tehnyt? Mitä sinä olet tehnyt,
kun puhut tuolla tavalla.



Koko ajan anteeksipyytelevänä. Minkä vuoksi? Eivät ihmiset halua nähdä anteeksipyytelevää naamaa heti aamulla ensi töikseen,
eiväthän? Mielummin joku miellyttävämpi, mukavampi aamutervehdys, kuin: “Maafkaro, maafkaro, anteeksi, anteeksi, anteeksi.”
Yleisesti ottaen emme halua tavata parsilaista aamuisin syystä, että jos heidät tapaa aamulla, niin koko päivä on pilalla, kun on
tavannut tällaisen anteeksipyytelijän. Mutta se ei ole anteeksipyyntö, he ovat hyvin egoistisia ihmisiä. Jos tutkii heidän
luonnettaan, näkee, että he ovat hyvin egoistisia. Tämä meidän on ymmärrettävä: kun haluamme ruveta korjaamaan egoamme,
meidän on käytävä siihen heti käsiksi. Me emme ole egoja, me olemme Henki. Heti käsiksi. “Ahaa, ymmärrän.

Tein siis väärin, mutta minä en tehnyt sitä, vaan tämä keho. Mutta nyt: ei, ei, en tee sitä enää.” Sanokaa itsellenne: “Ei, ei. Haluan
tehdä oikein.” Tällä tavalla korjaamme asian. Sillä tästä asiasta olen huolissani, tästä Vasemmasta Vishuddhista. Kun ajattelin,
mikä sairaus tämä on, huomioni meni Vasempaan Vishuddhiin. Ajatelkaa, ihmiset tulevat hulluiksi. Huomaan, että suurin osa
egoistisista ihmisistä muuttuu tyhmiksi tämän takia. He ovat tyhmiä ja käyttäytyvät erittäin typerästi. Ja egoistiset ihmiset
alkavat käyttää huumeita ja runsaasti alkoholia, koska eivät muuten kestä. Jos oletetaan, että henkilö, jolla on suuri superego,
jos oletetaan, että hän on riivattu ja alkaa juoda, hän ei elä kauan, vaan kuolee, koska joutuu vielä enemmän vasemmalle.

Mutta egoistiset ihmiset kestävät. Tarkoitan, että jos ei-egoistinen henkilö, vaikkapa intialainen juo vodkaa, hän häviää kuin
tuhka tuuleen, aivan kokonaan, eikä löydy mistään, häntä ei löydy. Ei löydy edes löytötavaratoimistosta. Mutta teidän egollanne
on vastustuskyky superegoa vastaan, ja sillä tavalla te kestätte. Sen takia ihmiset pystyvät juomaan. Sillä ei ole mitään
tekemistä esimerkiksi kylmän ilmaston kanssa, enemmänkin on kyse egosta. Sanotte sitä myös vasemmanpuoleisuudeksi,
mutta teette siinä usein suuren virheen. Ette te sitä ole. Elätte siinä uskomuksessa, koska siten voitte puolustella egoanne.
Pohjimmiltaan länsimaalaiset ovat egoistisia.

Meidän on hyväksyttävä tämä tosiasia. Me emme ole länsimaalaisia, me kuulumme Jumalan valtakuntaan, joten älkää tunteko
syyllisyyttä. Minulle te ette enää ole länsimaalaisia, ette myöskään intialaisia, englantilaisia tai australialaisia, te olette Minun
lapsiani. Jotkut asiat kulkevat vielä mukana, joten kuunnelkaa tarkkaan mitä kerron teille. Tämä koskee hieman teitä kaikkia,
mutta ei paljoa. Olkaa siis tarkkoja, jos joudutte hieman maryadojen ulkopuolelle, niin näette heti. Ne ihmiset, jotka ajattelevat ja
ne, jotka ovat vasemmanpuolisia, ovat riivattuja. Ja koska he ovat riivattuja, heistä tulee siksi vasemmanpuolisia. Muuten heidän
temperamenttinsa ei ole sellainen, koska heillä ei ole sellaista traditiota, ei ole mitään hyväksyttyä ehdollistumaa, ei mitään.
Heillä ei ole minkäänlaisia ehdollistumia mihinkään.

Lännestä ei juuri löydy ihmisiä, joita kutsutaan nimellä ’tamasikas’, tuskin ollenkaan. Mutta siellä on sellaisia ihmisiä, jotka ovat
egoistisia ja muuttuvat riivatuiksi. Riivaajat ottavat egon valtaansa ja toimivat egon kautta, joten ne ovat paljon vaarallisempia
kuin tavallinen ‘tamasikas’. Jos tavallinen ‘tamasikas’ tulee riivatuksi, hän kuolee hyvin nopeasti; muutenkin hän aiheuttaa
harmia vain itselleen. Hän saa kaikenlaisia kipuja ja vaivoja omaan kehoonsa. Mutta jos egoistiseen ihmiseen tulee riivaaja,
hänestä tulee hankala muille. Jos Intiassa ihmiset juovat, niin yllättäen heistä tulee hyvin kilttejä, äärimmäisen lauhkeita, hyvin
hiljaisia ja mukavia. Jotkut naiset sanoivat Minulle: “Haluamme, että he juovat, koska he ovat silloin parempia.” Mutta ei täällä;
täällä he muuttuvat väkivaltaisiksi. Miksi? Koska egolle on jo olemassa perusta.

Ja nämä riivaajat, jotka hyppäävät esiin vasemmalta tai oikealta tai jostain, ottavat egon valtaansa. Sitten ne toimivat egon



kautta, joten tällaisista ihmisistä tulee julmia ja päällekäyviä. Kaikki saksalaiset saivat kokea tämän. He joutuivat kollektiivisesta
alitajunnasta tulevien bhuuttien riivaamiksi, ja käyttäytyivät kaikki yhtä säälimättömällä tavalla. Kuvitelkaa, että joku ihminen voi
tappaa miljoonia ihmisiä kaasukammioissa. Voitteko kuvitella sellaista? Eihän sitä edes pysty katsomaan, kun kananpoikaa
tapetaan silmien edessä. Kuinka voi katsella, kun joukoittain ihmisiä tapetaan silmien edessä, ja he yrittävät päästä ulos
kaasukammioista? Ja kaikissa kaasukammioissa oli vielä lasiseinät, että saattoi nähdä. Näettekö millaisiin julmuuksiin he
pystyivät.

Miten? He olivat riivattuja, egoistisen luonteenlaadun riivaamia. Nämä bhuutit käyttivät myös heidän egoaan hyväkseen. Mutta
me olemme keskellä, me olemme nousseet ylös Jumalan tasolle; meillä ei ole koskaan enää mitään sijaa Vasemmalle
Vishuddhille. Meillä ei ole egoa. Missä se on? Sitä ei enää ole. Missä on superego? Hävinnyt. Jos näistä on edes hitunenkaan
jäljellä, niin kohdatkaa se välittömästi.

Miksi tunnette syyllisyyttä? Mistä syystä? Ei mitään syytä! Ja näin pääsette eroon siitä. Mutta olen nähnyt sahaja-joogejakin,
jotka yhtäkkiä polttivat päreensä ja joiden silmät pullistuivat, ja yhtäkkiä he puhuivat ärtyneesti ja pelästyin siitä. Sanoin: “Mikä
nyt on? Hän oli aivan normaali, miksi hän nyt puhuu tuolla tavalla?” Syy on siinä, että piilossa ollut ego hyppää odottamatta esiin.
Monet intialaiset ovat myös tällaisia. Kaupungeissa asuvat ovat hirvittävän egoistisia. Te olette näyttäneet mallia, kuten kerroin,
niinpä he käyttäytyvät samalla tavalla.

Jokaisessa maassa on traditio pysyä keskellä, esimerkiksi Kiinassa. Olen nähnyt, että Kiinassa on näin. En ole koskaan nähnyt
heidän sanovan: “Anteeksi, anteeksi, anteeksi.” Eivätkä he myöskään keskustele mistään tällaisesta. Venäläiset ovat kohdelleet
heitä niin huonosti. He sanovat venäläisille: “Ei se mitään”. Kun heiltä kysytään: “Miksi katkaisitte suhteenne venäläisiin?”
“Unohtakaa koko juttu.” He eivät koskaan muistele pahalla tai kritisoi: “He tekivät meille sitä ja tätä,” tai kanna kaunaa tai pohdi.
Ei mitään. Yllätytte kun kuulette, että Intiassa on laki, että me emme saa tehdä filmejä, jotka ovat englantilaisia vastaan. Voitteko
kuvitella? Vaikka he lähtivät ja jättivät maamme oman onnensa nojaan.

Eikä Shivajin kuvatkaan ole sallittuja, koska ne saattavat vihjaista, että muslimit ovat pahoja. Niin pitkälle me menemme. Sillä:
unohtakaa, unohtakaa, unohtakaa. Jos alatte ajatella jotakin teille pahaa tehnyttä henkilöä, teidän egonne saa kolauksen. Ego on
se, joka loukkaantuu. Tällaisen ilmapallon voi tyhjentää kahdella tavalla, ehkä tiedättekin sen; puhaltamalla se rikki tai
päästämällä kaikki ilma ulos, tai lyömällä se rikki. Loukkaantunut ego on sellainen, että ulkopuoli tyhjenee ilmasta ja ilmapallo
kasvaa. Ja toinen, pullistunut ego on sellainen, jossa pallo on täyttynyt ilmasta. Molemmat ovat samanlaisia, eli lopputulos on
sama, teetpä sitten niin tai näin. Nyt ymmärrätte tämän asian fyysisen ilmenemisen.

Sen lisäksi, että teille kehittyy kaikenlaisia sairauksia, voitte jo hyvin nuorena saada mielenterveysongelmia, koska ette tiedä,
miten toimia itsenne kanssa. Jos olette tehneet jotakin, on kaikkein parasta antaa saman tien anteeksi itselleen: “Annan itselleni
heti anteeksi. Tein tämän siitä ja siitä syystä, enkä olisi saanut tehdä niin. En enää koskaan tee sitä uudestaan.” Sanokaa se tällä
tavalla, neutralisoikaa tilanne täysin. Jos ette neutralisoi, varastoitte taas asian egoon, ja siinä on asian ydin. Toiseksi Minun on
sanottava, että länsimaiset naiset ovat muuttaneet käyttäytymistään, ja se on erittäin vaarallista heidän yhteiskunnalleen, koska
he ovat myös omaksuneet miesten egoistiset tavat. Jos miehet ovat vaikka kolme metriä edellä, naiset juoksevat heti kiinni
kaksi ja puoli metriä ja kiskovat miehet takaisin ja menevät jopa heidän edelleen. Tämä on hyökkäys miesten egoja vastaan,
koska naisilla ei normaalisti ole mahdollisuutta tuoda egoaan esiin. Kun naiset kilpailevat tekemisistään miesten egojen kanssa,



he menettävät kokonaan naisen maryadansa, naiseuden maryada puuttuu kokonaan. Miehellä on miehen maryada.

Jos mies alkaa käyttäytyä kuin nainen, hän ei ole mies. Samalla tavalla, jos naiset alkavat käyttäytyä kuin miehet, silloin he eivät
enää ole naisia. He ovat kadottaneet maryadansa. He ovat ulkopuolella ja tulevat riivatuiksi. Siitä syystä egoistisista naisista
tulee kamalia, kasvot muuttuvat kamalan näköisiksi, he näyttävät kamalilta, koko heidän käytöksensä on kamalaa. He voivat
muuttua kuiviksi kuin kukkakepit, ja voivat olla kovia kuin rautatangolla lyötäisiin. Heistä sanotaan: “Se rouva rautavaltikka
kädessään.” Kaikki tämä tulee siitä, että meillä on maryadat, me kättäydymme siten mitä olemme. Ruusu on ruusu. Olkaa
onnellisia siitä, että olette ruusun kukkia. Jos ruusun kukka haluaa muuttua piikiksi, menetämme kaikki maryadamme.

Tänään puhun teille naisille ennen kuin aloitamme, ennen kuin ihmiset tulevat paikalle, ja kerron, mikä teissä on mennyt vikaan,
ja kuinka teidän on tiedettävä, että länsimaiden ahdinko ei johdu miehistä vaan naisista. Naiset ovat tuhonneet länsimaisen
yhteiskunnan. Intian naiset ovat pitäneet yhteiskuntansa eheänä. Suuret kiitokseni heidän yhtenäisestä elämännäkemyksestään.
Tämän maan naiset ovat tuhonneet kaiken herkkyyden, tunteet, kauneuden, rakkauden, huolenpidon ja myötätunnon. Naisten
tehtävänä on tuoda iloa ja onnea ja turvallisuuden tunnetta koko yhteiskunnalle. Mutta he ottavatkin ohjat käsiinsä: “Tee sitä, tee
tätä, anna tuota.” Aviomiehistäkin on tehty talon palvelijoita: “Et ole siivonnut kunnolla, et ole siivonnut keittiötä kunnolla.” Kun
menin Englantiin, ihmettelin, kun kaikki keittiöt pidetään niin puhtaana siellä. Siellä on puhdistusvälineitä joka lähtöön. Kysyin:
“Miten tähän on tultu?” Kun miehet joutuivat siivoamaan, he keksivät kaikenlaisia apuvälineitä. Jos kaiken pitää olla häikäisevän
puhdasta, niin hankitaan sellaista ainetta, että kun siihen kätensä pistää, niin polttelee.

Joka paikkaan laitetaan kaikenlaista happoa, suuri hansikas kädessä sitä levitetään kaikkialle. Ja sillä saadaan kaikki kuntoon.
Mutta lapset saavat kärsiä, koska heitä pitäisi hoitaa kuin puutarhuri konsanaan. Näitä kauniita olentoja pitäisi hoivata samalla
lempeydellä. Mutta ihmiset hemmottelevat lapsiaan alussa liikaa. Äiti on kuin puutarhuri, hänen täytyy myös leikata ja katkoa,
jotta kasvu tapahtuu oikein. Jos lapsi on piloille hemmoteltu, ette ole hyviä äitejä, vaan hyödyttömiä. Te paimennatte aviomiestä
ettekä lapsia, juuri päinvastoin, koska ego kohdistuu koko ajan aviomiehen paimentamiseen. “Istu tähän! Mene tuonne!

Mitä tämä on?” Ja sitten raha-asiat: “Anna minulle kaikki rahat, minä pidän huolta rahoista.” Nyt joku voi sanoa, että laki on
sellainen. Jos on tehty typerä laki, niin sahaja-jooginien ei pitäisi noudattaa sellaista lakia. Sanon teille, että tämä laki on
tuhonnut teidät. Tämä on niin tärkeä osa elämää, se on niin tärkeä elämänalue, että sen ei saisi antaa kärsiä. Siellä, missä
tarvitaan huolenpitoa, rakkautta ja ystävällisyyttä, ja se puuttuu, silloin teistä naisista tulee tarkoituksettomia. Elämästä tulee
tarkoituksetonta. Ette tiedä, mitä tehdä, ja siksi lapset tekevät itsemurhia. Rakkauden lapsia kohtaan tulisi olla sellaista, että
heitä myös oksitaan, ja siihen tarvitaan viisautta, joka ei myöskään pääse kehittymään, sillä jos pyörii vain oman Mooladhara
Chakransa ympärillä, kuinka viisaus voisi tulla esiin? Täällä miehet ovat huijanneet teitä täydellisesti. He ovat todella
huiputtaneet teitä, uskokaa Minua.

Teidän on pidettävä viisautenne puhtaana. Eikä vain se, että miehet ovat huijanneet teitä, mutta he ovat myös itse vajonneet alas
huijaamaan teitä. Heillä on omat kierot konstinsa, he eivät ole vilpittömiä. Sahaja-joogeina me olemme kaiken tällaisen
yläpuolella, olemme saavuttaneet tilan, jossa olemme tällaisen yläpuolella. Olemme täällä korjaamassa kaikkea sitä, mikä on
mennyt vikaan yhteiskunnassa, sillä Sahaja Yoga kohdistuu yhteiskuntaan päin, eikä vain omaan itseen. Nyt meidän on
ymmärrettävä, mitä meidän pitää tehdä; ensiksi meidän pitää itse sisäistää se. Vaikka ymmärrys Sahaja Yogasta onkin
kehittynyt, eivät naiset vieläkään käsitä, että heidän on käyttäydyttävä kuin naiset. Olen nähnyt heidän edelleenkin sanovan: “Mitä



pahaa siinä on?” Eivätkä miehetkään ymmärrä, että heidän pitää käyttäytyä kuin miehet. Näinkin monen vuoden jälkeen. Jos he
alkaisivat käyttäytyä miesten lailla, naiset arvostaisivat heitä.

Ja jos te alkaisitte käyttäytyä kuin naiset, miehet rupeaisivat arvostamaan teitä. Vastakkaisuus viehättää molempia osapuolia,
sen pitäisi olla normaalia. Mutta me elämme epänormaalia elämää, jossa miehet ovat naisia ja naiset miehiä. Mitä aiotte nyt
tehdä? Miesten on nyt hyvin tärkeää ymmärtää se, – tulen myöhemmin puhumaan siitä naisille –, että heidän pitää alkaa
käyttäytyä kuin miehet. Heidän pitää kunnostaa paikkoja, heidän pitää tehdä päätöksiä, heidän pitää hallita. Mutta tämä on
ulkoista, kaiken lähde on oikeastaan nainen. Nainen on potentiaalisuus ja mies on kineettisyys. Esimerkiksi tuossa on tuuletin,
joka liikkuu. Voidaan sanoa, että tuulettimen like on kineettinen voima, mutta sisällä oleva potentiaalinen voima on sähkövoima,
joka tulee virtalähteestä.

Kumpi on korkeampi, tuuletin, joka liikkuu, vai voiman lähde? Annetaan naisten päättää se ja miesten ymmärtää. Mutta jos lähde
ehtyy, ja se haluaa tulla tuulettimeksi, niin tuuletin ei pyöri. Nurinkurinen tilanne. Jos ymmärrätte olevanne lähde, silloin annatte
kaiken shaktin miehille, ja lopetatte miehisen käytöksen. Se ei tarkoita sitä, että ette voisi käydä töissä. Mutta ottakaa työ, joka
sopii paremmin naisille. En haluaisi naisen ajavan bussia, tai kuorma-autoa, tai ryhtyvän painijaksi. Ei. En käske teitä tekemään
mitään.

Kerron vain omista kokemuksistani. Kerran olin matkustamassa, opiskelin silloin Lahoressa, ja matkustin junalla, ja yöllä juna
pysähtyi jollekin asemalle, ja eräs nainen tuli ja sanoi: “Aukaisisitteko oven minulle?” Vastasin: “On melkoinen väentungos, mutta
hyvä on, Minä yritän.” Hän sanoi: “Jos ette avaa ovea, minä rikon sen.” Kysyin: “Miten pystyisitte siihen?” Hän vastasi: “Ettekö
tiedä, kuka olen?” Sanoin: “No, kuka?” Hän sanoi: “Olen Ahmida Bhanu.” Kysyin: ‘Kuka Ahmida Bhanu?” “Naispainija.” “Hyvät
hyssykät“ sanoin, “Luojan kiitos.” Sanoin: “Jos olette painija, miksi tulette naisten vaunuun? Miksette mene miesten puolelle?” Ja
hän työnsi oven auki väkisin, ja nousi ylös vaunuun. Katselin häntä ja sanoin itsekseni: “Vau, onpas kokoa ja näköä!” Ja hän istui
alas koko komeudessaan, ja kaikki hänen liikkeensä, istuma-asentonsa ja kaikki oli niin miehistä. Siihen hän asettautui istumaan
ja sanoi: “No, oliko joku sitä mieltä, että en saisi istua täällä.” Sanoin: “Ei kukaan ole sitä vastaan, rouva, istukaa vain rauhassa.
Mutta pitää hakea joku tuolta toisesta vaunusta, jos painimaan haluatte.” Sitten hän oli aivan hiljaa. Näin, että hänen lihaksensa
olivat todella ylikehittyneet, ja hän näytti aivan kuin länsimaiselta lehmältä. Niin kuin lehmät täällä ovat kuin puhveleita eivätkä
lehmiä. Se oli niin koomista, en ikinä unohda sitä kokemusta. Olin hyvin nuori enkä tiennyt mitään asioista, ja Minua huvitti
kovasti, mutta en voinut nauraa hänelle, koska hän olisi voinut motata.

Tällaista se siis on, näin kauas me joudumme. On tiedettävä, kuinka kauas olemme joutumassa. Onko meistä tulossa painijoita?
Tällaista se siis on. On ymmärrettävä, että tällaista on ollut jo kauan aikaa. Olen nähnyt ja lukenut joistakin vanhoista kirjoista, ja
olen myös nähnyt elokuvia, joissa näytettiin, että jo ennen vanhaan naisilla oli luudat käsissään, joilla he löivät miehiään.
Meillekin heitä on siunautunut muutama tänne Intiaan, mutta tällaisia naisia on hyvin, hyvin harvassa. Määrä ei ole suuri, mutta
Luoja tietää, se voi kasvaa, joten toivotaan parasta, että niin ei käy. Mutta tähän suuntaan ollaan menossa. Miesten liian suuri
ego menee Vasempaan Vishuddhiin, ja he sanovat: “Antaa vain naisten tulla valtaan, jospa he sitten olisivat tyytyväisiä.

Ei enää heidän hyökkäyksiään, annetaan heille mitä haluavat.” Niinpä naiset tekevät mitä haluavat, miehet eivät välitä ja joutuvat
Vasempaan Vishuddhiin. Avioliitosta puuttuu ilo ja rakkaus. Eilen meillä oli häät. Lastenne edun ja hyvinvoinnin takia, ottakaa
roolinne naisina ja miehinä. Teidän roolinne on olla naisia ja miehiä, ja huomaatte, että tulette nauttimaan siitä. Riitely kuuluu



siihen rooliin. Jos mies haluaa tehdä jotakin puolestanne, niin silloin pitää sanoa: “Ei, ei, ei. Miten sinä nyt sellaista? En voi sallia
sitä. Minä voin tehdä sen.” Kuten olen monesti kertonut, kuinka mieheni suuttuessaan haluaa itse pestä aluspaitansa
näyttääkseen, että on vihainen.

Tai kun hän on todella vihainen, hän siivoaa kylpyhuoneen. Mutta hän tekee sen niin huonosti, että heti näkee, että se on hänen
jäljiltään. Minua naurattaa kamalasti, mutta en uskalla, koska Minun on pidettävä hänen mielialansa korkealla. Sitten hän alkaa
puhua kaikille hyvin kunnioittavalla tavalla. “Te,” hän alkaa teititellä jokaista. “Te“, hän sanoo, “Te olette sellainen, Te olette
tällainen,” ja silloin tiedän, että hän on todella vihainen jostakin. Mutta hän ei sano, mistä hän on tuohduksissaan. Sitten meidän
muiden pitää selvittää, miksi hän on vihainen, ja jos se selviää, ei saa tuntea syyllisyyttä, vaan pitää korjata asia. Ja sitten hän
leppyy. On olemassa monia tapoja neutralisoida kiukkua.

Egon ensimmäinen reaktio on kiukku. Kun eilen menitte naimisiin, teidän on opittava, miten neutralisoidaan, koska ego on
edelleen olemassa. On hyvin kaunista löytää keinot, millä neutralisoida toisen kiukkua. Tällaisesta teidän kirjailijanne eivät ole
koskaan kirjoittaneet. Mutta Intiassa monet kirjailijat ovat käsitelleet tätä aihetta. Aivan aluksi on selvitettävä, mitkä ovat miehen
ja mitkä vaimon heikot puolet. Mistä asioista vaimo kiukustuu. Asenteen pitää olla se, että tarkoitus ei ole pahoittaa vaimon
mieltä, häntä ei pidä ärsyttää. Ja sama asenne vaimolla miestään kohtaan, mutta vielä enemmän. Eli, mistä asioista mies todella
kiukustuu?

Sitä voi tutkia, se on yksinkertaista, sille voi nauraa, älkää ottako sitä vakavasti, mutta yrittäkää välttää näiden asioiden
tekemistä. Selvittäkää myös, mikä tekee miehenne onnelliseksi. Jos esimerkiksi joskus olisin hyvin vihainen - mutta kuten
tiedätte, en koskaan ole vihainen. Mutta jos olisin vihainen … Eli, millä tavalla voi neutralisoida toisen ihmisen kiukun? Sanotaan,
että jos Minä vaikka olisin kiukkuinen, ja jos laittaisitte lapsen syliini, niin kiukku loppuisi siihen. En yksinkertaisesti voi olla
kiukkuinen, jos sylissäni on lapsi. Tällaisia asioita pitää löytää. Jos vaikka mieheni olisi kiukkuinen, niin tiedän, että jos sanon
hänelle: “Mitä jos ostaisit Minulle jonkun kauniin sarin!” Kiukku loppuu siihen ja hän on hyvin onnellinen. Aah, olen tehnyt hänelle
mitä suurimman palveluksen. Tällä tavalla teidän pitää saada selville, mikä miellyttää teidän miestänne, mikä miellyttää
vaimoanne, ja neutralisoida kiukku.

Tällaisia pieniä asioita on hyvä oppia. Tämä on elämäntaitoa, tämä on sahaja-joogin elämäntaitoa. Elämäntaito on siinä, kuinka
pienillä asioilla esimerkiksi Minä saan paljon aikaan. Olette varmasti huomanneet, kuinka luennoissani puhun aika vakavista
asioista, mutta naurun ja huumorin kautta ne jäävät mieliinne, ja tällä tavalla teidänkin pitäisi toimia. Sillä huumori on yksi
kaikkein hienoimmista tavoista saada asiat menemään perille ja ihminen ymmärtämään, eikä se vahingoita ketään. Tällä tavalla
asiat paranevat, ja huomaatte, miten elämä muuttuu rauhalliseksi. Aivan ensimmäiseksi miehen ja vaimon pitää pyrkiä
rauhalliseen elämään. Silloin lapset voivat hyvin ja kaikki voivat hyvin, ja pikku hiljaa asiat tulevat kuntoon. Toistenne
korjaaminen ei ole teidän vastuullanne. Mutta, jos olette naimisissa jonkun kanssa, joka ei ole sahaja-joogini, joka on hankala
ihminen, silloin asia on toinen.

Mutta kun molemmat ovat sahaja-joogeja ja menneet naimisiin edessäni, silloin sen pitäisi olla hyvin helppoa. Ja myös suojella
ja pitää huolta toinen toisistaan. Miehen ja vaimon välillä tulisi olla täydellinen luottamus. Minun on sanottava, että meidän
maassamme avioliitoissa on jotain todella erityistä. Kerran, Sahaja Yogan alkuaikoina pysähdyin Singaporeen matkallani
Amerikkaan. Siellä oli eräs kamala diplomaatin vaimo, joka tuli juovuksissa yleisötilaisuuteemme. Häntä pyydettiin poistumaan,



koska hän oli humalassa. Niinpä hän ilmoitti pääministeri Indira Gandhille: “Tämä rouva tekee jotain työtä täällä, eikä Hänen
pitäisi tehdä sellaista. Hän on diplomaatin vaimo joka hyvin korkeassa asemassa.” Kaikkea sellaista hän kertoi. Indira Gandhi ei
ymmärtänyt mistä oli kysymys, mutta käski erästä Haksar-nimistä henkilöä, joka oli hänen lähin avustajansa: “Menkää
sanomaan herra Srivastavalle, että tällaista ei saa tehdä ja että Hänet pitää tuoda takaisin Intiaan.” Niinpä sille ministerille, joka
sai Indira Gandhin viestin, tämä oli silloin todella suuri järkytys.

Hän pyysi miestäni luokseen. Mieheni meni ministerin luokse, joka sanoi: “Teidän pitäisi kutsua vaimonne takaisin, koska
tällaista on sattunut.” Mieheni vastasi: “Miksi? Miksi haluatte Hänen tulevan takaisin? Hän ei juo, Hän ei polta, Hän ei tee mitään
väärää. Hän on mitä kunnioitettavin nainen, Hän käyttäytyy arvokkaasti ja tietää mitä tekee. Hän tekee hyvää työtä täysin
ilmaiseksi. Hän ei tee mitään väärää. Jos haluatte, voin erota tehtävästäni, mutta en kutsu Häntä takaisin.” Silloin tämä ministeri
pelästyi pahanpäiväisesti, sillä jos mieheni eroasi, kuka silloin ottaisi tehtävät vastuulleen? Hän on niin taitava. Mieheni sanoi
heti: “Minä eroan.” Ja he olivat kaikki yllättyneitä hänen itsevarmuudestaan.

Sain kuulla tästä muuta kautta, koska ministeri itse pelkäsi kuollakseen, oli jo puolikuollut, kun sai pääministerin viesti. Sitten hän
lähetti viestin takaisin. Hänenkin täytyi olla rehellinen. Hän sanoi: “Tunnen tämän naisen erittäin hyvin, Hän on hyvin arvokas ja
hieno nainen. Hän on hyvin dharminen, eikä meidän pitäisi häiritä Häntä.” Tämä Haksar, joka oli lähettänyt viestin, sai myös
shokin, ja välitti shokin eteenpäin Indira Gandhille. Tämän jälkeen Indira Gandhi ei ole koskaan yrittänyt häiritä työtäni. Yllättävää
kyllä, hän ei koskaan enää yrittänyt. Tällaista on Minun mieheni ymmärrys ja luottamus työhöni. Näin pitää olla teilläkin. Teidän
pitää tuntea vaimonne ja tuntea miehenne.

Muut eivät voi kohdella teitä huonosti. Samoin on lastenne kanssa. Teillä täytyy olla täydellinen luottamus heihin. Teidän pitää
tietää millaisia he ovat, mitä he tekevät, kuinka pitkälle he voivat mennä. Tämä luottamus ja sisäinen ymmärrys on tie rauhaan,
rakkauteen ja huolenpitoon. Täydellinen luottamus kaikkiin perheenjäseniin, missä tahansa he liikkuvatkin. Voin täydellä
luottamuksella lähettää tyttäreni minne tahansa, he eivät koskaan vietä epädharmista elämää; eivät vävypoikanikaan, mutta
tyttäristäni voin olla täysin varma. He eivät ikinä voisi kuvitellakaan tekevänsä mitään epädharmista, vaikka heitä kuinka siihen
houkuttelisi. Teidän sisällänne tulisi olla tämänkaltainen luottamus omiin lapsiinne. Kun he olivat hyvin pieniä, naapurimme tuli
sanomaan: “Teidän tyttärenne tulivat meidän puutarhaan aamutoimilleen.” Sanoin: “Mitä?

Minun lapseniko? Jos saatte heidät kiinni tällaisesta, käskekää heidät kylpyhuoneeseenne, ja annan teille heti kaksituhatta
rupiaa. Käskekää heitä käyttämään kylpyhuonetta, siinä kaikki.” Minä tunnen heidät erittäin hyvin. Jos joku sanoo: “Teidän
tyttärenne on ottanut luvatta jotakin,” Tunnen heidät hyvin, ja he eivät ikinä koskisi toisten tavaroihin. Tunnen heidät todella
hyvin. He eivät ikinä ottaisi toisten omaa tällä tavalla. Tunnen heidät. Näin hyvin teidänkin pitäisi tuntea omat lapsenne. Älkää
koskaan nuhdelko heitä toisten kuullen. Rakentakaa heidän luonnettaan ja majesteettisuuttaan sanomalla: “Älähän nyt, sinä olet
sahaja-joogi, sinä olet suurenmoinen, sinusta tulee vielä jotain suurta”, ja laittakaa heidät kulkemaan sitä tietä, pitäkää heidät
sillä tiellä, kunnioittakaa heitä.

Mutta älkää hemmotelko heitä piloille. Tavallisesti näin tapahtuu. Joko itse hemmottelemme lapsia liikaa, tai sitten heistä tulee
nirsoja. Molemmat ovat väärin, jälleen ego saa sen aikaan. Opettakaa heitä jakamaan asioita, opettakaa jakamaan muiden
kanssa. Ja jos he jakavat, antavat toisille, teidän pitää olla iloisia siitä, että muutkin saavat. “Antakaa toisillekin, antakaa
muidenkin leikkiä.” Osoittakaa iloanne siitä, että itsekin annatte muille, silloin lapsetkin oppivat siihen. Avioliitto on hyvin tärkeä



side Sahaja Yogalle. Avioliittojen kautta olemme kaikki sidoksissa toisiimme. Se on onnellisesti naimisissa olevien ihmisten
yhteisö.

Jos joku ei pysty hyvään avioliittoon, on parasta unohtaa koko asia. Olen nähnyt jopa 60-vuotiaita naisia, Minun ikäisiäni, jotka
pyytävät päästä naimisiin. Kyllä, 60:n ikäisiä naisia ja miehiä: “Äiti, olen vasta 60 ja haluaisin mennä naimisiin.” Sanoin: “ Mitä?
60:n ikäisenä Minulla oli tuhansia lapsia, miten voitte puhua tuollaista?” Tarkoitan, että ei pidä olla kuin morsian koko
elämäänsä. Tuossa iässä pitäisi olla äiti ja isoäiti. Mielestäni 45 ikävuoden jälkeen kenenkään ei pitäisi ajatella naimisiinmenoa,
se on typerää. 45 ikävuoden jälkeen se ei ole tärkeää. Naimisissa olevien naistenkin pitäisi ymmärtää olevansa äitejä, ja että
heistä tulee isoäitejä, mutta he ovatkin koko ajan morsiamia. Tämä on yksi niistä syistä, miksi avioliitot epäonnistuvat. Sillä
nainen ei voi olla enää morsian 30 tai 35 ikävuoden jälkeen, silloin hän on äiti, vain ja ainoastaan äiti.

Ja mies on isä. Ja siten pitää myös elää, kuin isä ja äiti lapsilleen. Intiassa meitä kutsutaan äideiksi. 30 ikäiseksi asti meitä
kutsutaan morsiamiksi, ‘doolai’. Mutta sitten, kun olemme aikuisia – kukaan ei koskaan kutsu Minua omalla nimelläni. He
sanovat “Kalpanan Äiti” tai “Sadhanan Äiti.” Myös miestäni kutsutaan Kalpanan isäksi, eikä koskaan hänen omalla nimellään.
Meistä tulee isiä ja äitejä, ja me hyväksymme tämän aseman. Mutta ei, te haluatte olla morsiamia siinäkin iässä, haluatte
samanlaiset sängyt kuin morsiamilla, samanlaisen makuuhuoneen kuin morsiamella, eikä se kuitenkaan toimi, koska ette enää
ole morsiamia. Ja sitten ajattelette: “Ooh, tämä mies on muuttunut vastenmieliseksi.” “Tästä naisesta on tullut luotaantyöntävä.”
Sitten alatte kulkea toisten naisten ja toisten miesten luona. Sitten menette lastenne luokse, ja pilaatte heidän viattomuutensa.

Jos hyväksytte asemanne, silloin kasvatte ja kypsytte kuin sahaja-joogit, olette isiä ja äitejä, arvokkaita ihmisiä. Rakkauden lähde
ei ole vain miehen ja vaimon suhteessa. On olemassa monia suhteita, jotka ovat suurempia rakkauden lähteitä, mutta se riippuu
siitä, missä vaiheessa olette. Jos olette pienen pieni joki, se on eri juttu. Mutta nyt teistä on tullut valtameri, joten muuttukaa
valtamereksi. Kun teistä tulee meri, muuttukaa mereksi. Kun teistä tulee valtameri, muuttukaa valtamereksi. Meri ei voi jäädä
pienen pienen puron asteelle, eihän? Samalla tavalla jokaisen on tiedettävä, että heidän pitää kasvaa ulos sellaisesta suhteesta,
eikä haikailla koko ajan itselleen miestä tai vaimoa. Vielä 45 vuoden iässäkin naiset etsivät itselleen sopivaa aviomiestä.

Ovatko he hulluja? Tällaisen on nyt loputtava Sahaja Yogassa. Niiden, jotka ovat ylittäneet tietyn iän, pitäisi lopettaa Minun
vaivaamiseni naimisiinmenollaan. Heistä pitää tulla äitejä. On niin paljon hoidettavia lapsia; me tulemme perustamaan
lastentarhoja, silloin heitä tarvitaan. Mitä on kumppanuus? Se on suhde lapsiin, lapsenlapsiin ja lapsenlapsenlapsiin. Tämä asia
tulisi sekä miesten että naisten ymmärtää. Tämä koskee miehiä yhtälailla. Eivät miehetkään yritä tulla kunnon isiksi.

Jos olette kunnollisia isiä, ei teillä ole tällaisia ajatuksia naimisiinmenosta. Unohtakaa sellaiset. Jos liitto yhden naisen kanssa ei
onnistu, unohtakaa koko juttu. Unohtakaa se. Se ei ole tarpeellista, tämä riittää teille. Tällainen asia ei ole ollenkaan välttämätön.
Se on toiminut yhteisöissä, jotka eivät ole sahaja-joogi-yhteisöjä, joten sen pitäisi toimia teilläkin. Sosiaalisissa suhteissa
intialaiset ovat aika eteviä, mutta he eivät osaa taloutta eivätkä politiikkaa. Älkää koskaan ottako oppia heidän politiikastaan, se
on kamalaa. Aivan kauheaa.

En voi kuvitella mitään sen pahempaa politiikkaa, kuin intialainen politiikka, se on huonointa maailmassa. Jos sitä kuuntelee, ei



tiedä pitäisikö itkeä vai nauraa. He ovat todella idiootteja. Kaikenlaiset aasit ovat menneet mukaan politiikkaan, täydelliset aasit.
He ovat pahempia kuin aasit. He kiljuvat kuin aasit, käyttäytyvät kuin aasit, potkivat toisiaan, ja tekevät kaikenlaista tyhmää.
Aivan kauheaa! Tietysti, jos tällaista tekee pilan päiten, silloin asiaa voi katsoa huumorin kannalta, aasin näkökulmasta. Mutta he
käyttäytyvät aivan kuin omistaisivat koko kauniin maamme. Useimmat poliitikoista ovat aaseja, enkä ole tavannut juuri ketään
täysipäistä.

Ja nekin, jotka ovat täysijärkisiä, haluavat tulla aaseiksi. Mitä voi tehdä? Heidän suurin toiveensa on tulla … - kuvitelkaa, jos
pyhimys haluaisi tulla aasiksi! Tehdään siis selväksi itsellemme, että ne hyvät puolet mitä meissä on, pysyvät hyvinä
ominaisuuksinamme, joita emme halua menettää. Mitä tahansa huonoja puolia meissä on, meidän pitää korjata ne. Tämä on
hyvin tasapainoinen tapa tarkastella itseään. Me hyödymme siitä itse, eikä kukaan muu, ja sahaja-joogien pitää olla itsekkäitä
tässä suhteessa. Me hyödymme, ja jos me hyödymme, koko keho hyötyy, ja Sahaja Yoga hyötyy. Haluan puhua teille tästä
tärkeästä asiasta, sosiaalisesta elämästä ja egosta. Kaikkein tärkeintä on se, että kun pääsette Sahasaraan, teistä tulee Minun
aivoni, teistä todella tulee Minun aivoni.

Teidän pitää olla hyvin varovaisia, että ette ajattele perhettänne, lapsianne, kotianne. Ette ajattele Melbournen ashramia, tai
Sydneyn ashramia tai Australiaa, vaan ajattelette koko maailmaa ja koko maailmankaikkeutta ja sen paremmaksi tulemista. Kun
kasvatte sille tasolle, teistä todellakin tulee osa Minun aivojani, jotka ajattelevat suurempia visioita ja korkeampia asioita. Tämä
toimii alemmallakin tasolla, se on asian hyvä puoli, eli se toimii myös teidän henkilökohtaisilla tasoillanne. Huomioin teidän
henkilökohtaisetkin ongelmanne, ajatuksenne ja kaikki, mitä sanotte. Valo on kuitenkin tarkoitettu koko universumille. Astumme
siis universaalin uskonnon valtakuntaan, joka meidän on saatava heräämään ja toimimaan. Vasta sitten, kun saavutatte tämän
tilan, teitä voidaan kutsua täydellisiksi sahaja-joogeiksi. Tätä varten teidän on tehtävä paljon työtä. Tai ehkä voisimme kutsua
teitä nyt sahaja-joogeiksi, ja teistä tulee maha-joogeja, suuria joogeja.

Meidän pitää saavuttaa maha-joogan tila. Tästä tilasta ylempään pääseminen on helppoa, se onnistuu. Ajatelkaa, että vielä neljä
vuotta sitten en voinut kuvitellakaan, että pystyisin vakiinnuttamaan niin monia teistä Minun lapsikseni, ja nyt se on tapahtunut.
On suurenmoista, että olemme neljässä vuodessa saaneet aikaan näin kauniin lopputuloksen, ja vuoden päästä ovat asiat
vieläkin paremmin; näen sen näiden ihmisten tasosta. On ymmärrettävä, että Sahaja Yogassa on oikein noudattaa Äidin ohjeita.
Muutamilla ihmisillä on paha tapa komennella muita sanomalla: “Tee se Äidin tähden, tee se Äidille.” Kuka tälla tavalla puhuu?
Miksi kukaan sanoisi, että pitää tehdä jotain Äidin vuoksi? Tai että Äiti käskee tekemään. Ei. Kun olette Henki, ymmärrätte, mitä
Äiti sanoo, joten yrittäkää ymmärtää omaa Henkeänne.

Tämä on paras tapa ratkaista asioita, ja voitte olla ystävällisiä toisianne kohtaan. Haluan kaikkien lapsiemme kasvavan tältä
tasolta ylöspäin, annetaan heille paremmat lähtökohdat, paremmat lähtötasot, koska itse aloitimme alemmilta tasoilta, ja meillä
oli ongelmia, mutta annetaan lapsiemme aloittaa korkeammalta tasolta. Olen valinnut Melbournen paikaksi, jossa lapsemme
saavat kasvaa. Toivon, että naiset omaksuvat roolinsa, ja miehet omaksuvat roolinsa, ja tänne muodostuu hieno perheyhteisö,
oikein kaunis yhteisö. Mitä tapahtui? Sammuttakaa se. Tiedän. Tunnen tulen oikein hyvin. Tiedän, miten se käyttäytyy. Se on
Vishnumaya, olemme valjastaneet Vishnumayan.

Mistä olemme saaneet tulen? Vishnumayalta, ja minne se on kätkeytynyt? Me tarvitsemme Vishnumayaa tänään, ja meidän
pitää ymmärtää hienojakoisella tasolla, miten Vishnumaya tulee esiin. Huomaatteko, kuinka sahaj-tavalla tämä asia tuli esiin, ja



saatoin puhua Vishnumayasta, koska puheen siirtäminen Vishnumayaan ei ole helppoa. Teidän on opittava näkemään tämä
näytelmä. Millä tavalla Vishmumaya syntyy? Miksi Hän toimii niin hyvin Minun kauttani? Mitä siinä tapahtuu? Miten se syntyy?
Vesivoima on olemassa vedessä, se on vedessä, Guru Tattwassa.

Mutta sitten, kun se irtaantuu vedestä, kun Guru Tattwa on laskeutunut teihin, se on se taso, jolla Vishnumaya toimii, se vapautuu
ja toimii. Mitä varten? Valaisemista varten. Se, mitä tapahtuu karkealla tasolla, tapahtuu myös hienojakoisella. Sen takia on
inkarnoiduttava, eli Guru-periaatteen on täytynyt inkarnoitua voidakseen tulla tänne maan päälle. Vishnumaya toimii ja valaisee
ihmiset. Näin tapahtuu ja näin kaikki toimii. Nyt olette nähneet, miten vaihdoin aiheen kesken kaiken tähän, ettekä te tunteneet
mitään. Halusin teidän vain näkevän, miten Äiti vaihtaa aiheita. Jossain tapahtuu jotakin, ja tulen siitä tietoiseksi, ja silloin aihe
vaihtuu.

Ja kaikki näyttää kuitenkin yhden asian sujuvalta käsittelyltä. Minun pitää vielä kertoa siitä, että teidän on opittava tuntemaan
Sahaja Yoga täydellisesti. Hyvin harvat todella tuntevat Kundalinin, ja tietävät, mitä värähtelyt ovat. Ihmiset eivät tiedä, missä
Void sijaitsee. Säännöllistä opetusta pitäisi olla myös vanhoille sahaja-joogeille. Missä Void sijaitsee jaloissa, missä chakrat
ovat jaloissa? Kun pyydän ihmisiä hieromaan Jalkojani, he eivät tiedä missä Void on. Sillä ei ole merkitystä, vaikka ette olisi
käyneet kouluja, mutta Sahaja Yogaa teidän pitää opiskella. Sahaja Yogasta teillä pitää olla täydellinen tietämys. Teidän on
tiedettävä, mistä sairaudet ovat lähtöisin, ja miten niitä parannetaan.

Jokaikisen teistä pitää osata ne asiat. Samalla tavalla kuin te opetatte ihmisille Sahaja Yogaa, niin teidän pitää itsekin opiskella
Sahaja Yogaa ja sitä, miten eri tilanteessa pitää toimia. Näin, että lapsista oli kirjoitettu kirja, ja se oli ihan hyvä kirja, mutta siitä
puuttuu spontaanisuus, joten Minun pitää työstää sitä vielä. Kirjojen lisäksi on olemassa myös Minun puheitani äänitteinä. Kun
kuuntelette puheitani, kirjatkaa ylös asioita, joita Äiti sanoi, ja katsokaa niitä omalta kohdaltanne. Sahaja Yogassa koulutuksella
on suuri merkitys, koska muuten taitonne ruostuvat. Teidän pitää oppia Sahaja Yogasta kaikki, itseoivallusten antaminen ei
yksistään riitä. Teillä pitää olla tietoa, ja muiden pitää nähdä, että te tiedätte. Kenelläkään ei koskaan ole ollut sellaista tietoa ja
osaamista kuin teillä, ei yhdelläkään pyhimyksellä. Ottakaa nyt kaikki hyöty itsellenne.

Iällä ei ole merkitystä eikä koulutuksen tasolla, mutta kaikkien pitää tietää, mitä Sahaja Yoga on, mitä se tarkoittaa ja miten se
toimii. Tehkää kysymyksiä itsellenne ja hakekaa vastauksia. Olette kaikki vielä Sahaja Yoga -oppilaita, muistakaa se. Olette vielä
oppilaita ja teistä pitää tulla mestareita. Teidän pitää tietää ja tuntea siitä kaikki yksityiskohdat. Ei riitä, että vain nauttii Sahaja
Yogasta, pitää myös tietää. Esimerkiksi, jos pidätte kakusta, jonka joku on leiponut, teidän pitää tietää, miten se on leivottu, jotta
voisitte leipoa sellaisen muillekin. Jos ette tiedä, miten kakkua tehdään, ihmiset eivät usko sitä mistä kerrotte. Olen huomannut
tällaisen asian. Olen nähnyt sahaja-joogeja, jotka tekevät koko ajan sahaj-työtä ja ovat aktiivisia, koska ovat aina olleet aktiivisia.

Mutta jotkut taas ovat letargisia. Jopa kahden intialaisenkin välillä voi nähdä tällaisen eron. Olivatpa he sitten täällä tai Intiassa,
sillä ei pitäisi olla eroa. Jokaisen pitäisi pyrkiä samanlaiseen innostuneisuuteen ja dynaamisuuteen, eikä vain yhden henkilön.
Jos vain yksi on innostunut, siitä ei ole mitään hyötyä. Joskus tällainen henkilö voi myös olla hyvin dominoiva. Jokaisen pitää
tehdä työtä, koko kehon pitää olla mukana. Jos pystymme kehittämään tätä puolta, se edesauttaa koko kehitystä,
ylösnousemista. Eikö niin? Tänään on siis Minun Syntyäpäiväni.



Haluan siunata teitä kaikkia. Teidän on ymmärrettävä, että jokainen syntymäpäivä vähentää elinikääni. Siksi teidän pitää kasvaa
ja ottaa vastuu, tämä on tärkeää. On tärkeää, että kasvatte. Minun ikäni lisääntyy, ja vaikka se ei näykään ulkoisesti, niin vuodet
vähenevät, ja teidän pitää tietää se, ja teidän pitää nyt lisätä vauhtia, tarttua toimeen ja saada asiat toimimaan. Kun uusia ihmisiä
tulee, puhukaa ystävällisest, antakaa heille iloa, tuokaa heille iloa. Ptäkää heistä huolta, olkaa ystävällisiä heille. Se vetoaa
paremmin kuin se, että saman tien sanoo: “Sinussa on bhuutti, parasta että lähdet.” Kun he sitten ovat Sahaja Yogassa, Minä
puhun heille suoraan. Tiedän, että täällä on edelleen muutamia ihmisiä, joille meidän pitää sanoa, että: “Sinulla on ongelma, on
parempi, että lähdet pois.” Se ei haittaa, heidän pitää mennä pois ashrameista joksikin aikaa, ja voivat sitten taas palata. Näin
sen pitää mennä, koska muuten he eivät opi.

Näiden ihmisten pitää olla iloisia ja hyväksyä se, että heidän pitää tulla kuntoon, heidän pitää muuttua. Niin on parempi kuin se,
että he jatkavat jotakin, mikä tulee heidän egostaan. Yrittäkää tehdä yhteistyötä oman Itsenne kanssa, koska se haluaa tulla
koko ajan vain paremmaksi ja peremmaksi. Kyselen Warrenilta ihmisistä, ja kerron hänelle, ketkä eivät mielestäni ole kunossa ja
kenen pitäisi lähteä pois ashramista. Ashram ei ole paikka, jossa kuka tahansa voi asua. Siellä pitää asua riittävän puhtaita
ihmisiä. Heidän pitää täyttää tietyt minimivaatimukset. Jos he eivät täytä näitä vaatimuksia, heidän on lähdettävä. Myös silloin,
jos siellä on joku dominoiva nainen, tai joku mies, joka käyttäytyy kuin nainen, heidän pitää lähteä. Teidän pitää olla normaaleja.

Muussa tapauksessa, kun ihmiset tulevat tilaisuuksiin ja näkevät miehen seisovan kuin kaulaton kana lavalla, he eivät tule
vakuuttuneeksi. Jos näyttää yhtä surkealta kuin Kristus kuvissa, joita näytin, ja seisoo edessä yhtä voimattoman näköisenä,
eihän kukaan sellaisesta tule vakuuttuneeksi. Teidän pitää olla samanlaisia kuin Kristus Sikstiiniläiskappelissa, seisoen vahvana
kuin pilari, sellaisia miesten pitäisi olla. Arvokkaita, kunniallisia, ystävällisiä, majesteettisia. Ja naisten pitää olla hyvin suloisia ja
ystävällisiä. Se tuottaa tulosta ja kantaa hyvin pitkälle. Ette tiedäkään kuinka pitkälle se on kantanut Minua. Siitä on hyötyä
Minulle nyt. Kun en vielä opettanut Sahaja Yogaa, olin luonnostaan ystävällinen ihmisille, ja siksi olen saavuttanut kaiken tämän.
Annan yhden esimerkin.

Lontoossa luokseni tuli eräs mies, hänen nimensä on …mikä tämän komissaarin nimi olikaan? Punen komissaari, hän on
nykyään Punen komissaari. No niin. He tulivat tapaamaan meitä, meillä oli tapaaminen mieheni toimistolla CP sanoi: “Minä
kutsun heidät illalliselle.” Sanoin: “Sopii.” Valmistin illallisen kotona, ja kaikkiaan noin 25 henkilöä saapui. He söivät illallista
kanssamme, ja pidin varmaankin hyvää huolta heistä. Kun menin sitten Puneen, niin Mehrotra kertoi Minulle, että nyt tämä
komissaari halusi välttämättä olla vastaanottokomitean puheenjohtaja ja tulla vastaanottamaan Minua. Sanoin: “En muista kuka
tämä herra on. Muistan jonkun samannimisen.” Minulle sanottiin: “Ei, ei, tämä on eräs toinen.” Tämä oli yksi niistä
illallisvieraistani, ja hän ylisti Minua suuresti. Ihmettelin, mitä kaikkea hän oli huomannut. Hän sanoi: “Tämä rouva, jonka mies on
niin korkeassa asemassa, on itse hyvin nöyrä, Hän on niin ystävällinen ja äidillinen.” Hän meni kotiinsa ja kertoi vaimolleen: “En
ole koskaan tavannut sellaista naista.

Aivan täydellinen Lady.” Enkä oikein tiedä, mitä olin tehnyt. Ruoka oli varmaankin hyvää, koska osaan tehdä hyvää ruokaa. Ja
huolehdin hänestä hyvin, ja olin varmaankin ystävällinen hänelle ja kaikille muillekin. Enkä ehkä syönyt itse mitään, huolehdin
vain muista, jotain sellaista sen on täytynyt olla, en muista, mitä tein. Minun on toimittava oman luonteeni mukaisesti. Ja vielä
tänäkin päivänä hyvin monet heistä muistavat Minut luonteeni takia, vain tämän luonteeni takia. Meidän pääkomissaarimme
Englannissa, molemmat pääkomissaarit, sekä ensimmäinen, että toinen, B.K.Nehru ja toinen pääkomissaari, he osoittivat
valtavaa kunnioitusta ja arvostusta Minua kohtaan, se on uskomatonta. On oltava ystävällinen, hienotunteinen ja miellyttävä.



Minä huolehdin heistä samalla tavalla kuin te Minusta täällä. Siksi he saivat niin hyvän vaikutuksen.

Kaikki mieheni ystävät ja tuttavat arvostavat ja kunnioittavat Minua suuresti. Menimme kerran tapaamaan erästä
korkea-arvoista lakimiestä, joka on Intian tiedustelupalvelun johtaja. Hän kohteli meitä kuin todellisia kuninkaallisia.
Tullilaitoksen johtajalle ilmoitettiin, että Äidin lapsia on tulossa, ja hän tuli itse henkilökohtaisesti lentokentälle, tiesittekö? Hän
odotti siellä, ja en tiedä tuliko hän jopa katsomaan, että pääsitte kaikki hyvin ulos sieltä. Kaikki johtuu Minun henkilökohtaisesta
suhteestani heihin, miten muuten kukaan olisi kiinnostunut jonkun virkamiehen vaimosta? Ja miten moni tuli tapaamaan
miestäni. Tavallisesti kukaan ei ole kiinnostunut vaimoista. Tällä kertaa tulin mieheni mukaan Kiinan matkalle, ja hänen
edustajansa Japanista ja joka paikasta, Honolulustakin, tulivat kaikki tapaamaan Minua. Jos hän tulee yksin, ketään ei tule
paikalle.

Mieheni sanoi: “Nyt kun Sinäkin tulit, he ovat kaikki täällä.” Voitteko kuvitella? Ei ole kysymys muusta, kuin että käyttäytyy kuin
lady heitä kohtaan. Se on hyvin voimakas asia. Se on voimakas asia. Ja naisten pitää osata valmistaa ruokaa, se on tärkeää. Jos
naiset eivät osaa tehdä ruokaa, he eivät ole naisia, mielestäni he eivät ole silloin naisia. Kaikkien naisten on osattava valmistaa
ruokaa. Teidän pitää opetella valmistamaan ruokaa, kaikki voivat oppia, se on tärkeää. Naisen salainen voima piilee siinä, miten
hän valmistaa ruokaa. Katsokaas, miehemme eivät voi lähteä minnekään, koska meidän ruokamme on niin hyvää, heidän on
pakko tulla kotiin.

He muistavat ruuan. Teissä on tällainen voima. Tänään pidämme hyvin lyhyen pujan, koska tänään on syntymäpäiväni.
Syntymäpäivänä pidettävän pujan pitää olla syvempi, sydämellisempi ja iloa tuottavampi, kuin että tavallaan mentäisiin
enemmän rituaaleihin. Ei tarvita monia rituaaleja, koska olemme iloisissa tunnelmissa, ja juhlimme Äidin Syntymäpäivää.
Olemme jo päässeet sinne. Se, mitä siihen tavallisesti tarvitaan, sitä ei nyt tarvita, koska olette jo iloisissa tunnelmissa. Sopiiko?
Kerroin jo hänelle, että tehdään vain hyvin lyhyt puja, koska tänään on Syntymäpäivä. Ei tarvita mitään valtavan suurta pujaa
kutsumaan kaikkia jumaluuksia paikalle, koska he ovat jo täällä, tuolla ylhäällä.

Tunnetteko, kuinka he lähettävät värähtelyjä! He ovat hyvin iloisia siitä, että juhlitte Minun Syntymäpäivääni. Jokaisessa pujassa
meidän pitää herättää heidät, ja pyytää olemaan ystävällisiä teille. Vaikka he ovat heränneinä Minussa, haluatte heidän olevan
ystävällisiä. Mutta nyt he ovat kaikki heränneinä teissä, eikä tarvita mitään suurta pujaa, siihen ei ole tarvetta. Kerroin Modille,
että pidämme hyvin lyhyen pujan, ja sen pitäisi toimia ihan hyvin. Tämän päivän puhe oli kuin puja. Muistakaa, että se oli
tarkoitettu teille, kun ette vielä olleet sahaja-joogeja. Tänään se ei ollut tarkoitettu teille. Joten älkää tunteko syyllisyyttä.

Muistakaa aina, että olette sahaja-joogeja, olette Minun lapsiani, ja Minä rakastan teitä hyvin paljon, hyvin, hyvin paljon. Joten
luottakaa itseenne, luottakaa täydellisesti. Se on kaikkein suurin asia, jonka voitte antaa Minulle lahjaksi tänään.

Jumala siunatkoon teitä!



(Shri Mataji puhuu marathiksi.) Nyt teidän pitää pestä Jalkojani noin viisi, kymmenen minuuttia, ja Käsiäni noin kymmenen
minuuttia, eikä muuta, siinä kaikki. Siihen ei tarvita kovin montaa ihmistä. Siirtäkää se tähän.  

Miksi pitää mennä Minun menneisyyteeni? Nykyhetkessä! Om twamewa sakshat, Shri Nirmala Devyai namoh namaha. Tämä on
kaikkein suurin mantra. Kaikkein suurin mantra. Kokeilkaa sitä. Toistakaa se vielä uudestaan. Tulkaahan. Peskää Minun Jalkani.
Käsillänne. Käyttäkää molempia käsiänne.

Kaksi lasta lisää. Nopeammin. Peskää. Ja sitten vielä kolme. Molemmin käsin. Tulkaahan. Te kaksi. Hyvä - riittää. Ne, jotka eivät
vielä ole pesseet, voivat tulla. Nyt voivat pienet lapset tulla tänne eteen.

Tulkaa tälle puolelle, tulkaa. Käytä toistakin kättä. Oikein hyvä - riittää. Molemmin käsin. Nyt sanokaa mantrat englanniksi. Hyvä.
Toinen ryhmä. Tulkaa, yksitellen. Englanniksi. Molemmin käsin.

Hyvä, riittää. Hienoa. Oikein hyvä. Käytä molempia käsiä. Hiero molemmilla käsillä. Noin juuri. Hyvä. Kuka on seuraava? Onko
vielä muita? Menkää istumaan heidän taakseen, yksi kerallaan.

Hierokaa kovasti. Hyvä, nyt riittää. Tule lähemmäksi. Hyvä poika. Pese Minun Jalkani. Hyvä. Toisella kädellä myös. Jumala
siunatkoon sinua. Mikä itseluottamus! Jumala siunatkoon sinua.

Hyvä. Sisäistäkää se, mitä hän sanoo, ottakaa sisällenne. Te kaikki sanotte sen. Ehkä saatoitte nähdä, että Ganesha on avain.
Kristus on avain kaikkiin asioihin. Hän on avain, Hän on kaiken perusolemus, joten kaikki toimii Hänen kauttaan. Katsokaas,
vaikka tulette Minun luokseni, teidän on tultava Hänen kauttaan. Se tarkoittaa sitä, että viattomuuden on synnyttävä sisällenne,
sitten pääsette luokseni. Siksi Ganesha on niin tärkeä. Australia on Ganeshan keskus. Siksi te ihmiset olette niin tärkeitä, olette
avain.

Siksi on paljon välttämättömämpää, että te olette enemmän kaiken sisimmässä, kuin muut. Kaikilla tavoin, kuten kerroin, miehen
on oltava mies ja naisen on oltava nainen. Nämä ovat kaikki perusominaisuuksia, se on kaiken ydin. Tämä on hyvin tärkeää.
Kaikki tukeutuu teihin; sillä kaikki tulee toimimaan teidän kauttanne, teidän viattomuutenne kautta. Te luotte länsimaiden
ihmisten viattomuuden - se on hyvin tärkeä asia. Anna se Warrenille toistaiseksi. Teidän pitää myös muistaa, että vuosi vuodelta,
kaikki nopeutuu. Ja myös itseoivallusten antaminen nopeutuu, pujat lyhenevät. Meidän on säästettävä aikaa, eikö niin?

Kaikki tapahtuu lyhyemmässä ajassa. Miksi? Tämän Voiman takia. On tapa millä ravita, ja te osaatte ravita tätä voimaa, koska
teitä on jo niin monta kanavaa. Niinpä te voitte nopeuttaa sitä. Toivottavasti tuo ei putoa alas! Tarkoittanee, että Hän on samaa



mieltä. Hyvä. Mitä seuraavaksi - sitten pestään vain Kädet, tehdään niin. Mutta ei tarvitse… otetaan vain yksi tällainen syliini....
Voisiko vielä joku toinen tulla tänne?

Tule tänne. Kaada tästä. Tule toiselle puolelle. Tule tänne tekemään. Koska tänään on Syntymäpäivä Shri Ganeshan saarella,
saavat lapset tehdä koko pujan, niin on parasta. Hyvä. Nyt tytöt voivat tulla tänne. Pidelkää saria - antakaa sari heille. Olisiko
isompia naimattomia tyttöjä? Antakaa näiden tyttöjen pidellä saria.

En tiedä, pystyvätkö lapset pitämään sitä ylhäällä, se on niin raskas. Laittakaa se kaksinkerroin, tuolla tavalla. No niin - nyt
nouskaa kaikki seisomaan. Ja pidelkää saria näin päin, ja sinä voit mennä tuolle puolelle. Ja nyt pidelkää sitä korkealla. Nyt
kaikki lapset ensin. Vähän tuonne päin. Hyvä. Tulkaa nyt lähemmäksi. Tytöt voivat levittää sarin.

Hyvä. Tulkaa tälle puolelle. Hyvä. Nyt pidelkää kiinni sarista. Siirry hieman sivummalle. Nyt on kaikki tytöt voivat tulla tänne.
Pidelkää kiinni, nostakaa vähän korkeammalle. Näyttäkää nyt saria kaikille. Muutama isompi tyttö voisi mennä vähän
auttamaan. Antaa heidän pitää sitä niin korkealla kuin pystyvät.

Nyt isommat tytöt voivat tulla tänne. Kaksi tai neljä isompaa tyttöä sieltä, tulkaa tänne Tulkaa. Antaa heidän pitää kiinni siitä
reunasta. Hyvä, siirtäkää sitä lapsiin päin. Ja nyt, laittakaa tähän punaista väriä. Onko meillä punaista väriä? Ensin tehdään viiva.
Isommat tytöt voisivat pidellä sitä nyt, ja kutsutaan pienet tytöt sitten laittamaan kukkia, eikö niin? Vain isot tytöt. Hyvä.

Kaikki pienet tytöt voivat nyt istua. Me kutsumme teitä sitten laittamaan kukkia. Laittakaa nyt viiva tähän ... ja sitten toinen viiva
alapuolelle. Tähän myös viiva, ja sitten viivan alapuolelle. Tämän pitää olla viivan sisäpuolella. Tehkää viiva. Laittakaa tätä
jalkapohjaan. Laittakaa punaista joka paikkaan. Nyt tehkää siihen swastika. Siihen päälle.

Ja vielä toiseenkin Jalkaan. Hyvä. Teitähän on täsmälleen seitsämän! Huomasitteko? Kyllä, nyt tämän voi ottaa pois, ja nämä
pitää laittaa yksitellen...näitä. Voit laittaa vielä vähän. Tehkää punainen swastika, siihen keskelle. Minä autan. Tuon päälle. Hyvä.

Oikein hyvä. Nyt riittää. Tuokaa nyt sari tähän ympärille. Nyt koristelkaa kukkasilla. Lapset voivat tulla koristelemaan. Tuokaa
sari tähän ympärille, juuri noin. Lapset voivat nyt tulla laittamaan kukkasia. Ja nyt hakekaa pojat laittamaan kukkia. Meillä on
muitakin kukkia. Pojat saavat tehdä sen. Laittakaa suoraan ja asetelkaa niin, että kukat ovat ylöspäin.

Nyt pojat voivat laittaa kukkia ja pyytäkää heitä laittamaan ne oikein. Isommat tytöt voivat nyt tulla tänne. Eivät samat, jotka
olivat koristelemassa Jalkojani, koska heidät olette jo nähneet. Ei samat tytöt, jotka olivat juuri koristelemassa Jalkoja, vaan
jotkut toiset, tulkaa. Anna yksi hänelle. Ja hänelle myös - ota yksi. Ja kaikki varvasrenkaat... Ensin vasempaan jalkaan, juuri noin.
Kiitos hyvin paljon! Tuokaa tänne lisää tyttöjä. Onko lisää tyttöjä?



Tulkaa auttamaan. Laitatko tämän tähän Jalkaan. Ja laita sinä samalla tavalla ... samalla tavalla toiseen Jalkaan. Tämä täytyy
laittaa toisin päin, näetkö. Yksi tälle puolelle ja toinen toiselle puolelle. Tulipa siitä kaunis. Shri Mataji, kaikilta Australian
lapsiltanne syntymäpäivänne kunniaksi. Kiitos oikein paljon. Tämä on aivan liikaa! Hän sanoo, että Minun pitäisi laittaa se heti
kaulaani, en tiedä pitäisikö.

Tiedättekö, se sopii hyvin sariini. Se on rakkauden kaulakääty! Näin päin sen pitää olla. Tämän käädyn kautta, Shri Mataji, me
odotamme, että vasen Vishuddhi puhdistuu kaikkialla! Nämä käädyt valittiin myös siksi, että helmien chakra puhdistuisi myös!
Se on hieno ajatus! On vielä yksi sormus – sellainen pienempi. Tämä näyttää todella kauniilta! Vähän liian korkea. Yksi riittää.

Saisinko kamman, kiitos. Olen nyt kuusikymmentäkolmevuotias. Ei, vaan kuusikymmentäneljä, voitteko kuvitella? Laitetaan tämä
erikois... Ne, jotka haluavat ottaa valokuvia, voivat tulla nyt. Tämä on Teille, Äiti. Niinkö? Tiedän, että teidän on pitänyt huolehtia
valtavan monesta asiasta, mutta en tiedä, minne meidän valokuuvaajamme on hävinnyt. Hän ei taida olla paikalla ... Matthew ei
ole täällä. Katsotaan, miten tämä menee. Ota yksi kokokuva.

Ota pari hyvää kuvaa. Nyt on valmista. Hyvä. Voisi olla hyvä ottaa yksi ilman kukkaseppeleitä. Katsokaas tätä. Nämä ovat niin
kauniita. Aivan Radha-tyyliset. Enin osa on takana. Katsokaa tätäkin, kuinka kaunis! Mistä te olette saaneet kaikki nämä?

Auttaisiko joku vähän? Kaunis! Paras mitä meillä on ollut. Tämän tyylisiä meillä pitää olla. Meidän pitää viedä se Englantiin ja
Intiaan, ja me katsomme, mikä on paras. Nämä ovat kolme Jumalatarta...Miten paljon koruja! No niin. Katsotaanpa .... Hyvin
kaunis ja mukavan tuntuinen. Se voi olla näinkin, koska Mooladharan pitää olla tässä ... Asia on näin: Mooladharaa ei voi peittää
mitenkään. Sen pitää siis olla näin.

Näettekö? Laitetaan nyt sari päälleni. Laitetaan nyt sari. Tytöt - tulkaa tänne. Ottakaa kokokuva, jos haluatte. Jaloista on jo otettu
kuva. Onko kaikki kuvat nyt otettu? Vielä on paljon jäljellä. Teidän pitää tuoda kukkaseppele. Ensiksi, toisitteko Minulle nuo
tuolta.

Minä vain kosken niitä, sopiiko? Lisää tyttöjä tänne, isompia tyttöjä. Kolme saria yhtä aikaa. Kaikki seitsemän tyttöä voivat tulla.
Ne, jotka pitelivät sariani. Jumala siunatkoon teitä. Tämä riittää. Seuraavaksi kukat. Tytöt voivat antaa ne. Nyt kukkaseppeleet.

Tämä on tyypillistä eteläintialaista työtä, he tekevät aina valtavan suuria seppeleitä. Ja muuallakin Intiassa tehdään tällaisia. Ja
näitä kutsutaan ... Kiitos hyvin paljon! Ota kokokuva, jossa myös Jalat näkyvät. Kiitos paljon. Kiitos. Annetaan kukkaseppeleen
olla aartin ajan. Myös isot messinkiset esineet voi tuoda. Yksi tälle puolelle ja toinen tuolle puolelle. Nuo voidaan siirtää pois



tieltä, että saatte otettua kokokuvan.

Hyvä. Nyt tulen alas täältä.  
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Mahamaya Shakti. Birmingham Seminar (UK), 20 April 1985.

Tällä tavalla Mahamaya toimii. Ihmiset olivat suunnitelleet kaiken. Kaikki valmistelut oli tehty, mutta saria ei ollut. Hyvä. Sitten
Minulle tultiin kertomaan, että ei ole saria, mitä nyt tehdään? Heidän mielestään pujaa ei voi pitää ilman saria. Sanoin: "Hyvä,
odotetaan. Jos se saapuu ajoissa, käytetään sitä, muussa tapauksessa käytetään sitä myöhemmin." Minua se ei huolestuttanut
tai hermostuttanut lainkaan, sillä Minulla ei ole mitään mielipidettä asiasta. Mutta jos teillä on jokin ajatusmalli: "Ooh, olemme
suunnitelleet ja järjestäneet kaiken. Ja nyt kaikki tämä valuu hiekkaan."

Ei sillä ole merkitystä, mikään ei valu hiekkaan. Mutta siihen emme pysty. Tänään kysyitte: "Mikä on Mahamaya?" Tätä se on.
Teidän on opittava hyväksymään kaikki, mikä tulee eteenne. Se on yksi niistä asioista. Tunnemme itsemme turhautuneiksi,
vihaisiksi, järkyttyneiksi ja vähintäänkin pilaamme ilomme, koska projisoimme mielemme kautta. Laskelmoimme mielessämme,
että näin sen pitää olla. Oikeastaan on kysymys hienojakoisesta egosta. Minä ajattelin: "Näin sen täytyi mennä.

Hyvä. Käytetään saria huomenna. Ei sillä ole merkitystä." Kerroin kuitenkin miehelleni, että palaan vasta joskus kahden maissa.
Hän sanoi: "Miksi et tule vasta aamulla?" "En usko, että se onnistuu." Tällä tavalla teistä tulee 'avyagra'. Vyagra tarkoittaa ihmistä,
joka on huolestunut. Eli tämä tarkoittaa sellaista, joka ei ole huolestunut. Huolestumme kahdesta syystä.

Ensiksi huolehdimme siitä, mitä tapahtuu tulevaisuudessa. Tulevaisuutta ei ole. Jos olette päättäneet, että näin pitää tapahtua
tulevaisuudessa, silloin huolestutte. Se on yksi asia. Mutta jos ette ole muodostaneet mielikuvaa, katsotte, mitä näyttämölle
ilmestyy seuraavaksi. Tarkkailette, mitä tulee esiin. Silloin ette ole huolestuneita, koska odotatte innokkaina, mitä tapahtuu. Yksi
tapa on se, että loukkaannutte ja huolestutte. Toiseksi huolestutte, kun olette luoneet myytin tai kuvan, että "Ooh, meillä pitäisi
olla nyt puja, mutta emme voi pitää sitä." Se järkyttää teitä.

Mitä merkitystä sillä on? Silloin ette pysty nauttimaan puheestani tänään ettekä pujasta huomenna, koska tänään ajattelette, että
piti olla puja. Olemme kaikki pukeutuneet kauniiksi. Oikein mukavaa. Käytimme paljon aikaa, että olisimme valmiita pujaan. Hyvä
on, pidetään se huomenna. Ei sillä ole merkitystä. Laitoimme itsemme kauniiksi. Olimme kaikki valmiita pujaan, istuimme ja
odotimme pujaa, ja mitä onkaan tapahtunut! En pukenut omaa sariani päälle ollenkaan.

Tiesin, mitä oli tulossa. On mukava nähdä teitä tällaisina, sillä tavallisesti pujassa en koskaan näe teidän pukeutumistanne,
koska olen niin keskittynyt. Nyt näen kuinka kauniisti olette pukeutuneet, olen siitä hyvin iloinen. Mentaalit asiat ovat syynä
turhautumisiimme. Kuten kerroin, samaa tapahtuu rahan kanssa. Ihmiset tulevat Intiaan. He varaavat paljon rahaa ostoksiin.
Joskus he tulevat lompakot pullollaan kuin kauppamiehet. Tulleissa ollaan hyvin kilttejä, sahaja-joogit saavat mennä vapaasti
Intiassa, Englannissa ja kaikkialla. Ihmisillä on mielikuva: "Ostamme tällaisia."

Hyvä. "Näettekö, kuinka paljon kulutamme." Jos heidän pitääkin käyttää rahaa johonkin muuhun, he huolestuvat, koska olivat jo
päättäneet, kuinka käyttävät rahansa. Sitten he menevät kuluttamaan rahojaan. Tässäkin näkee, miten Mahamaya toimii. Näin
on käynyt teille kaikille. No, ihmiset menevät ostelemaan. Esimerkiksi Gavin osti kerran yhden kuvan. Hän taisi maksaa siitä
jotain 500 rupiaa. Ei, paljonko maksoit siitä, 4 000?

Kuinka monta puntaa maksoitkaan siitä? Gavin: 40 puntaa. 40 puntaa. Hän maksoi siitä 40 puntaa. Itse en olisi maksanut edes
viittä. Kysyin: "Mikä tämä on? Mistä ostit tällaisen?" "Oi, se oli niin kaunis, Äiti. Ostimme sen Agrasta." Sanoin: "Se on tehty
Nepalissa.

Jos sen ostaa Agrassa, se maksaa siellä tosi paljon, ja se on pelkkää tuhlausta." Mutta mikä pahinta, sen värähtelyt olivat hyvin
huonot. He luulivat ostaneensa jotain hienoa. Mutta värähtelyt olivat huonot, ja huomasin sen. Silloin Gavin sanoi: "Äiti, pidetään
sitä Teidän kotonanne, ja Te parannatte värähtelyt." Yritin, mutta se ei onnistunut. Sanoin: "Gavin, mitä nyt tehdään? Upota se
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Thamesiin, en muuta keksi." Onneksi sattui sitten niin, että Sir C.P. sanoi: "Minun pitää viedä jokin Buddha-esine lahjaksi
Japaniin." Sanoin: "Nämä japanilaiset näytteilleasettajat ovat täysin kelvottomia.

Heitä ei pienet bhuutit haittaa." Hän kysyi: "Voisinko ostaa jotain?" Sanoin: "Buddha-esineitä on aika vaikea löytää täältä. Mutta
Minulla on yksi 'jumalkuva', haluaisitko sen?" Hän kysyi: "Paljonko se maksaa?" Sanoin: "40 puntaa." Hän sanoi: "Hyvä, hyvä. Otan
sen." Ja hän osti sen 40 punnalla. Sanoin: "Hyvä, anna se sille japanilaiselle." Hän oli hyvin vastenmielinen henkilö.

Sanoin: "Sopiva hänelle." Tajusin tämän silloin, koska tiesin, että sille olisi käyttöä jossakin. Meidän mielikuvamme ovat niin
jäykkiä, että ymmärryksemme ei tahdo joustaa mitenkään. Ja jos haluaa tehdä siitä joustavamman, silloin… tämä tapahtui siis
kauan sitten kun Gavin kävi Intiassa. Nyt hän on aivan erilainen. Jos olette joustavia, silloin alatte nähdä ilon siinä. Näette, kuinka
asiat alkavat mukautua. Mutta jos asenteenne on jäykkä, silloin jäätte kiinni omaan jäykkyyteenne. Ettekä pysty koskaan
nauttimaan, koska Mahamayan voimalla ei ole tilaa liikkua, ja niin sitten alatte turhautua. Se on siis omaa aikaansaannostanne.

Luotte itse oman mielenne heijastuman ja myös oman tuhonne. Kukaan muu ei ole vastuussa siitä, kuin te itse. Mahamaya saa
sen aikaan, “sankalpa vikalpa karo”, mutta te päätätte siitä. Sanotte: "Tänään lähden Birminghamiin. Minun on mentävä
Birminghamiin. En voi tulla meditaatioon. Minun on mentävä." Jonkun ajan kuluttua huomaatte, että on mahdotonta tehdä
mitään muuta kuin sitä, mitä Sahaja Yoga tarvitsee. Sillä aina, kun yritätte tehdä jotain, huomaatte, että se turhauttaa ja saa
teidät pois tolaltanne. Jos ette tee, silloin tajuatte, mikä on tärkeää, mistä olette jääneet paitsi.

Joskus joudutte harhateille. Ajattelette: "Voi, Luoja. Olemme eksyneet. Mitä voi tehdä? Mihin suuntaan pitää mennä?" Teidän
asemassanne sanoisin: "Hyvä on. Olemme eksyneet. Täältä täytyy siis löytyä jotain muuta." Ja sieltä sitten löydän jotakin, jota
olen etsinyt jo pitkään. Näen sen siellä.

Jos luotatte Henkenne iloa tuottavaan ominaisuuteen, luotatte siihen, että ette menetä tätä ominaisuutta missään tilanteessa,
silloin Se toimii oppaananne, ja ymmärrätte joustavuuden merkityksen kaikissa maallisissa, katoavaisissa asioissa. Ne kaikki
muuttuvat, mutta te ette, koska olette Henkiä. Tänään halusin kertoa Muladharasta, joka on hyvin tärkeä aihe. Olen jo kertonut
siitä usein, mutta Minun on sanottava, että lännessä - sen vuoksi, että asenteemme ovat vääriä, ja että hyväksymme vääriä
mielen heijastumia ihmisiltä, jotka ovat dominoivia - olemme vahingoittaneet Muladharaamme hyvin paljon. Huolimatta siitä,
että Kundaliini on pystynyt nousemaan, vaikka Muladharan voima onkin ollut heikko, ja ravitsemaan itseään, meidän on
tiedettävä, että voimme aina jäädä ansaan eri haaraumakohtiin, joita olemme aikaisemmin luoneet itsellemme. On hyvin vakava
asia, että Muladhara-chakra on todella uupunut, ja että olemme luoneet polkuja, joita pitkin huomiomme saattaa lähteä
kulkemaan, jos emme osaa olla varuillamme. Esimerkiksi jos ihminen on epärehellinen, kitsas tai rahanahne, se on
silmiinpistävää ja sen huomaa helposti. Näette itsenne ja kauhistutte: "Miksi sanoin sellaista? Miksi tein sellaista?" Mutta kun on
kysymyksessä vasemmanpuoleinen väärinteko, synti Äitiä vastaan, se on arkaluontoista ja on vain omassa tiedossanne.

Vain te itse tiedätte, mitä päässänne liikkuu. Kukaan ei tiedä, mitä aiotte tehdä salassa silloin, kun olette yksin. Kukaan ei näe
sisällenne, paitsi Äitinne. Minä myös tunnen Muladharanne. Suoraan sanottuna Minun on Itse vaikea tuntea tätä keskusta. Syy
on se, että Muladharani on erittäin vahva, eikä se ole niin herkkä. Se ei häiriinny helposti. Muladharani huomio ei mene lähelle
kenenkään toisen Muladharaa. Se vain vetäytyy pois, tätä se tekee koko ajan. Vasta silloin, kun toisen Muladhara on todella
huonossa kunnossa, ja henkilö on lähellä Minua, silloin tunnen Muladharan hyvin voimakkaasti.

Voin siis kuitenkin tuntea. Jos vaikka annatte Minulle tavaran, jota olette itse käyttäneet, tunnen sen heti. Muladharan
korjaaminen riippuu täysin teistä itsestänne. Ja ilman vahvaa Muladharaa ette pysty nousemaan korkealle, teittepä mitä
hyvänsä. Intialaisille, jotka ovat kunnioittaneet Muladharojaan, on annettu monia keinoja, joilla he voivat kasvattaa
Muladharojensa voimaa. Mutta ne eivät toimi länsimaalaisilla, koska heillä Muladhara on vahingoittunut. Se on heikko, eikä se
toimi Muladharan fyysisellä puolella, vaan tunnepuolella; kutsumme sitä nimellä "Mana", vasen puoli. Ette ehkä puhu tällaisista
asioista, mutta mielenne liikkuu edelleen sillä alueella, ja ajatuksenne ovat edelleen niissä asioissa. Mentaalisti olette edelleen
siellä, tai näette asioita, haluatte katsella sellaisia asioita ja nautiskella niistä. Sellainen salakavala mieltymys on edelleen
olemassa, eikä Muladharanne pääse vahvistumaan.



On ymmärrettävä, että tämä puhe kohdistuu länsimaalaisiin. En puhuisi samalla tavalla intialaisille. Meidän on nyt tehtävä työtä
entistä kovemmin. On oltava varuillaan, on laitettava itsensä kuntoon. Kysymys on enemmän mentaalista toiminnasta.
"Mentaalilla" tarkoitan toimintaa tunnepuolella. Teidän on tarkkailtava mieltänne. Sana "mieli" ei ole oikein hyvä tässä, parempi
on "mana", jonka kautta hakeudumme tunnepuolellemme, haluihimme. Mihin mieli suuntautuu? Missä mielemme liikkuu?

Mitä se tekee? Teidän on noustava vastustamaan mieltänne ja halujanne; voitte kohdata mielenne ja nähdä itse selkeästi, mitä
se tekee. Te päätätte siitä itse. Kukaan ei tule korjaamaan teitä tässä asiassa. Tiedän, että olette tunnustaneet tekojanne
Minulle. Sanon suoraan: en koskaan lue kirjeitänne. En lue kirjeitä, joita lähetätte Minulle. Mitä tahansa olette tunnustaneetkin,
olen polttanut kaikki ne kirjeet. Minulla ei ole aavistustakaan siitä, mitä olette tehneet. Enkä halua edes tietää niistä.

Se ei ole Minun huolenaiheeni. Huolenaiheeni on nyt se, että ette enää jatkaisi samojen asioiden pyörittämistä päässänne
samalla tavalla, eikä millään muullakaan tavalla. Ajatukseton tietoisuus on se alue, jossa voitte taistella niitä ajatuksia vastaan,
jotka tulevat päähänne huonossa kunnossa olevasta Muladharasta. Ehkä joillakin teistä on ollut bhuutteja Muladharassaan.
Meillä on muutamia fyysisiä hoitoja sellaisiin bhuutteihin, joista kerron Gavinille joskus, ja voitte sitten kysyä häneltä. Ette voi
aina vain sanoa: "Se on bhuutti, ja minä olen kunnossa. Pysyn etäällä bhuutista." Ette ole kunnossa. Aina kun sanotte, "minussa
on bhuutti", se tarkoittaa, että hyväksytte bhuutin itsessänne. Katsokaa ihmistä 'sakshina' (todistajan tilassa).

Se tarkoittaa, että näette henkilön, mutta ette reagoi, koska se tappaa ilon. Voitte itse tuntea hyvin oman Muladharanne. Voitte
tuntea sen myös sormenpäissänne ja olla valppaina. Jos haluatte hyvää itsellenne, teidän pitää kääntää huomionne kohti
tervettä avioelämää. Mutta tätäkään ei pidä suurennella. Olen nyt oppinut, että lännessä ihmisillä on monia keinoja siirtää
huomionsa yhdestä henkilöstä toiseen. Monenlaiset mentaaliakrobatiat ovat onnistuneet tuhoamaan ihmisten puhtaan
huomion. Älkää menkö mukaan sellaiseen. On monia asioita, joista näkee, että olette edelleen ongelmissa huonon Muladharan
takia; tapa, jolla pukeudutte, kävelette, istutte, puhutte ja käyttäydytte tehdäksenne vaikutuksen toisiin ihmisiin. Sen, että olen
Sahaja Yogassa, pitäisi tehdä vaikutus muihin.

Ainoa asia, jonka todella pitäisi tehdä vaikutus, on muiden saavuttaman ylösnousemuksen korkea taso. Pystytte kyllä siihen, se
ei ole vaikeaa. Jos Kundaliini pystyy nousemaan vahingoittuneesta Muladharasta huolimatta, olen varma, että voitte parantaa
Muladharanne täysin. Mutta teidän tehtävänne on ennen kaikkea Muladharan vahvistaminen, jota varten kaikkien olisi tehtävä
jonkinlaisia kieltäymysharjoituksia. Siksi sanon joskus, että länsimaalaisten pitäisi syödä vähemmän lihaa, etenkin punaista
lihaa ja pihvejä ja hevosia ja koiria ja mitä kaikkea muuta syöttekään. Syökää enemmän kasviksia. En sano, että pitää ryhtyä
kasvissyöjäksi, sen ymmärrätte. Syökää enemmän sellaista ruokaa, mikä ei tuota liikaa kuumuutta kehoonne. Kalakin tuottaa
kuumuutta. Omaksukaa elämäntapa, mikä on tavallaan askeettinen, mutta älkää ryhtykö syömään näitä kamalia terveysruokia.

En voi, kuulkaa, sietää niitä. Luulen, että niitä ei ole tarkoitettu ihmisille, vaan eläimille. Ne kääntävät vatsan nurin ja maistuvat
kamalalle. Maistoin kerran "Country Store"-ruokaa ja sanoin: "Tämä riitti, kiitos." "Country Store" - koko maa taisi sujahtaa
vatsaani. Niiden, joilla … (Pitääkö sinun lähteä?) … joilla on on ongelmia Muladharansa kanssa, on hyvä tietää, että syömällänne
ruoalla on vaikutusta Muladharan voimiin. Jos haluatte laittaa Sen kuntoon, teidän on ensin rauhoitettava Sitä, sillä Se käy
ylikierroksilla ja on kiihtyneessä tilassa. Te koskettelette kaikkia miehiä ja naisia, katselette kaikkia naisia … en voi ymmärtää, se
on pahempaa kuin apinoilla. Kamalaa.

Teidän on rauhoitettava ja viilennettävä Muladharaanne, että Ganesha antaisi siunauksensa Sille. Kunnioitus puuttuu. Ongelma
ei ole niin selvästi esillä, että voisin sanoa, "teidän pitää kunnioittaa itseänne". Se ei tule kuntoon tällaisilla kehotuksilla. Teidän
on istuttava alas, meditoitava ja yritettävä rauhoittaa sitä. Keskustelen Gavinin kanssa ja kerron hänelle mitä keinoja voisi
käyttää, koska en voi kertoa teille avoimesti täällä. Mutta tämä kaikki on kuitenkin fyysisellä tasolla. Mielen tasolla teidän on
oltava tarkkoina, että näkisitte, mistä mieli kulkeutuu likaisiin asioihin. Miksi mieli aina hakeutuu aistillisuuksiin? Katselkaa
lintuja, kukkia, luontoa, kauniita ihmisiä, vain katselkaa.

Toinen kamala asia lännessä on se, että naiset laittavat esille vartaloaan saadakseen miehet kiihottumaan. Miehet varmaan
tekevät samalla tavalla. He haluavat koko ajan kiihottaa toisiaan ja elävät idioottimaisessa kiihottuneisuuden maailmassa.



Teidän pitää laittaa esille kauniita asioita, kuten kukkia ja kauniita koriste-esineitä. Ymmärrättekö? Ettehän te ole mitään
esineitä! Kehonne on teidän yksityisomaisuuttanne. Ettehän te levittele kultakorujannekaan kadulle? Kokeilkaapa joskus. Ette
halua, että kultanne riistetään teiltä, mutta ette pane pahaksenne, jos siveyttänne riistetään.

Kaikki katselevat teitä likaisin silmin. Ettekö tunne joutuneenne häväistyiksi? Mutta kun ego on likainen, se ei piittaa. Se tuntee
tyytyväisyyttä, kun ihmiset katselevat. Ihmiset riistävät teitä. He ryöstävät siveytenne. Mutta sahaja-joogit eivät ole sellaisia.
Mutta silti Minun on kehotettava teitä puhdistamaan sydämenne ja mielenne ja vetämään itsenne kuiville. Ihmisten mielet
toimivat hyvin kummallisesti, siksi suurimmat häiriöt ovat ihmisten aivoissa. Ihmiset ovat hyvin hämmentyneitä, hyvin
hämmentyneitä, koska tällaisessa elämässä ei ole viisautta.

Teistä tulee vain seksiin suuntautuneita. Senhän pitää olla täysin päinvastoin. Jos olette suuntautuneita rahaan, haluatte vaalia
rahaa. Jos olette suuntautuneita omaisuuteen, haluatte vaalia sitä. Jos saatte pienen antiikkiesineen, haluatte vaalia sitä. Entä
tämä omaisuutenne, joka on kaikkein arvokkainta, miksi ette halua vaalia sitä, koristaa itseänne sillä ja palvoa sitä? Olen aika
huolestunut siitä, että salaa ihmiset elostelevat tällaisilla asioilla. Joskus he ovat tekopyhiä, eikä se haittaa heitä ollenkaan. He
ovat kyllä sahaja-joogeja, mutta tässä suhteessa he voivat mielestään tehdä mitä lystäävät. Ja joskus joku jopa sanoo: "Äiti on
sanonut, että se ei haittaa."

En koskaan ole sanonut sellaista! Tässä asiassa en voi tinkiä ollenkaan. Teillä täytyy olla siveä asenne itseänne, elämäänne,
olemustanne ja persoonallisuuttanne kohtaan. Olette pyhimyksiä. Jos pyhimyksen luonne ei ole hyvä - kutsun sitä luonteeksi,
luonteen syvemmäksi olemukseksi - ei kysymyksessä ole pyhimys. Puhtautta on vaalittava. Siitä asiasta ei voi tinkiä. Tiettyjä
perusasioita ei voi loukata. Jos tämä toimisi kollektiivisesti, kukaan ei huijaisi itseään, kukaan ei pettäisi itseään, vaan keskittyisi
ylösnousemukseensa. Jos ajattelette ylösnousemusta, kuinka nousette ylöspäin, jos ajattelette hetkiä, jolloin saatoitte tuntea
iloa, jos ajattelette päivää, jolloin tapasitte Minut ensi kerran, jos ajattelette kaikkia muita kauniita ja pyhiä asioita, mielenne voi
puhdistua.

Aina kun vääriä ajatuksia alkaa nousta mieleenne, voitte sanoa: "ei tätä, ei tätä, ei tätä." Tämä on enemmän mentaalia kuin
fyysistä. Tiedän, että se on vaikeaa, mutta jos olette saaneet oivalluksen, miksi ei myös tämä onnistuisi? Teidän kaikkien on
ymmärrettävä, että tämän asian kanssa ei voi tehdä kompromissia. Jos jatkatte tällaista, saattaa koittaa päivä, jolloin teidät
heitetään kokonaan ulos kuin mikä tahansa paholainen. Tästä ei voida tinkiä. Komentakaa itseänne, älkää pettäkö tai huijatko
itseänne. Ette voi nousta, jos sisällänne piileksii mitään tällaista. Teidät vedetään alas, koska se on teidän heikkoutenne, ja
muututte aina vain heikommiksi ja heikommiksi. Ainoa kysymys on tämä: "Missä on huomionne?"

Kääntäkää huomionne pois. Aluksi tarvitsette harjoitusta, pientä ponnistelua, mutta myöhemmin kaikki tapahtuu
automaattisesti. Teidän ei tarvitse pinnistellä, teidän ei tarvitse huolehtia. Päinvastoin, tulee olemaan mahdotonta toimia millään
muulla tavalla. On niin paljon ehdollistumia. Olemme joutuneet ehdollistumien valtaan, olemme pilanneet itsemme. Tämä
ehdollistuma on kaikkein salakavalin ja pahin. On mahdotonta taistella Sahaja Yogassa, ellette itse omakohtaisesti hoida asiaa
kuntoon. Muladhara on yksi kaikkein herkimmistä ja voimallisimmista chakroista. Siinä on hyvin paljon poimuja ja ulottuvuuksia.

Jos Muladharanne ei ole kunnossa, muistinne alkaa pettää. Jos Muladharanne ei alun perinkään ole kunnossa, viisautenne alkaa
pettää. Suuntavaistonne alkaa pettää. Mielenvikaisuus, joka nyt on alkanut lisääntyä Amerikassa ihmisillä jo ennen 40 vuoden
ikää, johtuu siitä, että Muladhara ei enää toimi. Suurin osa parantumattomista sairauksista syntyy heikon Muladharan takia -
fyysisellä puolella. Mielen ongelmat, suurin osa mielen ongelmista, joita olemme nähneet, sanoisin noin 90-prosenttisesti,
johtuvat heikosta Muladharasta. Jos ihmisellä on vahva ja voimakas Muladhara, se ei aiheuta ongelmia, sillä tiedätte, että
Muladharalla on hyvin vahva kiinnityskohta täällä takana. Jos mieli alkaa järkkyä, siitä syytetään aivoja. Se ei johdu aivoista, vaan
pikemminkin Muladharasta. Fyysisen ja myös psyykkisen turvallisuuden takia teillä on oltava terve asenne Muladharaa kohtaan.

Siksi haluan teidän kaikkien menevän naimisiin, ja jo muutama päivä avioitumisen jälkeen huomaatte, että huomionne alkaa
kääntyä avioelämän muille alueille. Mutta vain jos olette sahaja-joogeja, sillä aistillistamisesta on tullut nykyelämän tärkein
teema. Heittelehditte vain ihmisten tahallisesti aikaansaamalla myrskyävällä merellä. Media, kirjat, aatteet, kaikki nämä saavat
aikaan sisällenne kamalan, kiihkeän luonteenlaadun. Sellaisella ihmisellä ei ole kärsivällisyyttä eikä tasapainoa. Tosiasiassa hän



teeskentelee, ja hänellä on todella huono vasen Vishuddhi. Tämä aiheuttaa hyvin paljon ongelmia. Unohtakaa kaikki, mikä
tapahtui ennen oivallusta. Mitä tahansa olettekin tehneet, unohtakaa se. Älkää huolehtiko.

Mutta muistakaa yksi asia, että Muladharanne on vahingoittunut, joten teidän pitää huolehtia Siitä, teidän pitää rauhoittaa Se,
teidän pitää palauttaa Se normaaliksi. Teidän täytyy tehdä Siitä terve, tasapainoinen keskus, jotta Shri Ganesha voi taas hallita
Sitä. Kun puhun Shri Ganeshasta, värähtelyt käyvät jo liian voimakkaiksi. Puhumme viattomuudesta, mutta jos haluamme
herättää viattomuuden sisällämme, meidän on oltava täysin valppaita ja tarkkailtava valppaina mieltämme. Mitä se ajattelee?
Minne se menee? Minne tämä varas on menossa? Yrittääkö se temppuilla? Suunnitteleeko se jotain metkuja? Selvä!

Teidän on oltava valppaita, hyvin valppaita. Olen jo kauan halunnut puhua tästä asiasta. Ja nyt Minun on kerrottava eräs asia:
teidät tullaan paljastamaan. Tämä on yksi Mahamayan ominaisuuksista. Hän paljastaa teidät. Teidät paljastetaan, jos yritätte
temppuilla Minun kanssani. "Minun kanssani" tarkoittaa: Kundaliininne kanssa. Jos yritätte temppuilla Kundaliininne kanssa,
teidät tullaan paljastamaan, ja saatte hävetä itseänne. Pyydän, olkaa hyvin varovaisia ja yrittäkää saada Muladharanne taas
oikein terveeksi ja voimalliseksi.

Jumala siunatkoon teitä!

Meidän pitää rukoilla: "Anna Muladharamme olla terve ja vahva". Siinä kaikki. Rukoilkaamme. Muladharalle on olemassa tiettyjä
harjoituksia. Selitän ne Gavinille, joka on Englannin johtajanne. Hän kertoo sitten teille. Sen pitää tapahtua suullisesti. Sitä ei pidä
kirjoittaa muistiin. Ashramien ja muiden paikkojen johtajien pitää tulla tapaamaan häntä aina kerran kuussa, jolloin näistä
asioista puhutaan. Tämä on salaisuus, josta ei pidä keskustella avoimesti.

Se on teitä itseänne koskeva salaisuus. Tätä ei pidä kirjoittaa muistiin mihinkään. Siitä ei pidä puhua, vaan kaikkien pitää
työskennellä itsensä kanssa niin, että voitte nauttia Shri Ganeshan siunauksesta. Tämä koskee ehkä enemmän naisia kuin
miehiä. Miehet joutuvat kärsimään enemmän kuin naiset, ja siksi naisten täytyy olla hyvin tarkkoja. Kehittäkää hyvät suhteet
veljienne kanssa. Jos ette todella vakiinnuta korkeampaa luonnettanne, miehetkään eivät voi kehittyä. Olette nähneet, että
Intiassa naiset eivät pidä siitä, että heitä katsellaan tai kosketetaan. He eivät pidä siitä. Naisia on tappanut itsensä, polttanut
itsensä elävältä tuhansittain, koska ovat ajatelleet, että joku kajoaa heidän kehoonsa.

Keho on niin vahvasti sidoksissa 'Atmaan', Henkeen. Vaikka se onkin kehonne, on viattomuus Henkenne keho. Kaikki voitte tulla
sellaisiksi, koska teistä on nyt tullut joogineita. Nämä naiset eivät olleet joogineita, mutta he tunsivat siveytensä voiman. Asia
koskee enemmän täällä olevia naisia, että he pyrkisivät kehittämään ylevyyttä, siveyttä ja pyhyyttä ympärillään, ja näin miehet
kunnioittaisivat heitä ja kehittäisivät samoja ominaisuuksia sisällään.

Kiitos paljon.  
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On todella mukavaa olla San Diegon ashramissa.

Tämä on hyvin kaunis paikka, ja se henkii Jumalan rakkautta, joka haluaa auttaa teitä kaikissa tilanteissa. Jos haluatte itsellenne
ashramin, jos haluatte hyvän paikan, jos haluatte pitää hyvää huolta lapsistanne, ja haluatte tehdä Jumalan työtä, kaikesta
pidetään huolta, kaikki järjestetään. Jos nämä asiat eivät järjestyisi, miten voisitte tehdä työtänne? Siispä kaikki järjestyy. Ja
näemmehän sen, miten meillä on useampia ashrameita, jotka ovat niin sopivia meille, ja jotka saimme kohtuuhinnalla, mihin
meillä on varaa, ja voimme elää onnellisena yhdessä. Tämä on paikka, jonka rakkaus on antanut teille. Ensimmäinen asia, joka
meidän pitää muistaa, on se, että keskuudessamme pitää vallita täydellinen rakkaus. Meidän ei pidä luottaa sellaisiin ihmisiin,
jotka yrittävät jakaa meitä, tai antaa meille vääränlaisia ajatuksia. On hyvin helppoa nähdä, kuka on sahaja-joogi sydämestään.
Se on helppo huomata.

Teidän pitää tulla hieman herkemmiksi, ja erotatte tällaisen henkilön helposti. Jos henkilö on jollain tavalla juonikas, se paljastuu
heti. Kukaan ei voi enää toimia Jumalaa vastaan, koska kaikki tulee esiin ja paljastuu. Mutta teidän on pidettävä huomionne
täydellisesti Äidissänne. Jotkut ihmiset ovat hieman fanaattisia, koska ovat niin kiintyneitä. Se ei haittaa, he tulevat kyllä
kuntoon. On kuitenkin parempi olla fanaattinen kuin epäilevä. Niiden ihmisten, joilla on taipumusta mennä liian pitkälle, pitäisi
ottaa sellainen asenne, että mitä tahansa he näkevät, mitä tahansa he ymmärtävät Sahaja Yogasta, mitä tahansa tapahtuu, niin
he hyväksyvät sen ilman minkäänlaista huolestumista asiasta. Tämä on se hetki, jolloin me myös muodostamme kuvaamme
Sahaja Yogasta. Emme voi rakentaa sitä – se on mitä se on.

Emme voi muokata käsitystämme niin, että Sahaja Yogan pitäisi olla sellainen, Sahaja Yogan pitäisi olla tällainen – se ei mene
niin. Tässä ei voi tehdä kompromisseja, ei vain voi. Sen on oltava mitä se on. Se ei voi olla kaikkea sitä mitä haluaisitte sen
olevan. Sitä ei voi muokata, koska se on muotoutunut tällaiseksi jo kauan sitten. Nyt se on sitä mitä se on, ja siksi se toimii niin
hyvin ja niin tehokkaasti. Jotta sen voisi tehdä vieläkin tehokkaammaksi, teidän on hyväksyttävä sen toiminta. Kuten eilisen
aikataulu: Tiesin, että oli jotakin, eikä kaikki ollut vielä valmista. Aika, jonka käytin täällä, olisi turhaan käytetty heidän
kundaliiniensa nostamiseen. Sen sijaan käytin vain viisi minuuttia, ja annoin heille oivalluksen.

Kaikki pitää nähdä tässä valossa. Vähitellen alatte nähdä jumalallisen näytelmän, kuinka asiat järjestyvät, ja kuinka se auttaa
teitä. Oletetaan, että Jumala tarjoaa teille jotakin… Dr. Worlikar kertoi Minulle tästä mielenkiintoisen tarinan. Vaurauden
jumalattarella ja oppimisen jumalattarella oli hieman erimielisyyttä. Voidaan sanoa, että oppiminen tai Saraswati, jos sitä
laiminlyödään, tai jos sitä ihannoidaan liikaa, voi tehdä ihmisestä egoistisen, sillä tavalla, että jos ihmisestä tulee sellainen, joka
haluaa vain koko ajan oppia, oppia, oppia, voi joutua toiseen äärimmäisyyteen. Niinpä oppimisen jumalatar halusi testata
vaurauden voimaa. Hän sanoi Lakshmille: ”Hyvä on, katsotaan, miten se toimii tällä ihmisellä.” Tämä ihminen oli kerjäläinen, joka
halusi rahaa, hän halusi sitä kovasti. Niinpä Lakshmi laittoi paljon rahaa suuriin astioihin, joita kutsumme nimellä ”handa”, ja
asetti ne kerjäläisen kulkureitille. Kun kerjäläinen saapui, Saraswati meni sisään hänen mieleensä. Heti, kun Saraswati oli hänen
mielessään, hänestä tuli egoistinen, eikä hän edes vilkaissut astioihin, vaan käveli eteenpäin.
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Hän tarvitsi rahaa, mutta käveli pois. Tämä osoittaa sen, että kun ihmisistä tulee egoistisia, ja he alkavat tehdä omia
suunnitelmiaan ja muodostaa omia ideoitaan ja mielikuviaan, silloin Jumaluus, joka pyrkii tyydyttämään tarpeenne ja toiveenne
ja tuomaan ratkaisuja, Hän katoaa. Näin tapahtuu, kun emme salli Jumaluuden toteuttaa näytelmäänsä. Näin ei tapahdu vain
materiaalisella tasolla, vaan se tapahtuu myös tunteiden tasolla, fyysisellä tasolla, ja mikä merkittävintä, se tapahtuu myös
henkisellä tasolla. Meidän pitää siis ymmärtää, mistä on kysymys. Annetaan Jumaluuden ohjata näytelmäänsä, ja meidän tulisi
vain katsella. Kuten Krishna sanoi: ”Karmanyevadikaraste” – ”Meidän tehtävämme on tehdä työ.” Nyt olemme tehneet pujan ja
aartin. Sanoin: ”Hyvä on, jos ehdimme tehdä, kaikki hyvin. Jos emme ehdi, lähden iltakoneella.” Minulle ei ole väliä, lähdenkö
aamukoneella vai vasta iltakoneella. Olen täysin rauhallinen.

Keskustelimme tietyistä tärkeistä asioista, joista oli keskusteltava, ja siihen oli käytettävä aikaa. Näin oli tehtävä, se kuuluu
elämäämme. En hermostu siitä, että Minun pitäisi lähteä kello yhden lennolla. Hyvä on, lähden iltakoneella, sillä ei ole Minulle
merkitystä. Pitää vain olla hyvin rauhallisin mielin, ja katsoa, miten asiat etenevät. Ihmiset aivan turhaan ... Nyt kun
ymmärrämme, että Jumaluus ohjaa täysin tätä näytelmää, omaa toimintaansa, niin koko asia toimii meidän, teidän
sahaja-joogien hyväksi. Heti kun ymmärrätte tämän, silloin tunnette itsenne täysin rauhallisiksi ja tunnette iloa. Mutta jos alatte
miettiä: ”Voi, tämän olisi pitänyt mennä niin, ja tämän olisi pitänyt mennä näin,” silloin kaikki toimii iloa vastaan. Miten tahansa
asiat menevätkin, kaikki on hyvin. Heti kun saatte itsellenne tällaisen asenteen, silloin ilo on täydellinen.

Olen huomannut, että tunne-elämässäkin te kärsitte aivan liikaa. Syy siihen on se, että alatte pohtia kaikenlaisia asioita. Meillä
Intiassa naimisiinmeno on hyvin yksinkertaista. Jo lapsuudessa meitä opetetaan: ”Sinä tulet menemään naimisiin, joten sinun
pitää oppia, miten elät miehesi kanssa,” ja miestä opetetaan, miten vaimoa pitää kohdella. Mutta he eivät tiedä, kuka vaimo tai
mies tulee olemaan. Mies ja vaimo ovat tavallaan vain symboli. He eivät tiedä, kuka puoliso tulee olemaan. Se voi olla kuka
tahansa. Jos vaimon hyväksyy dharmana, se tulee miehelle yllätyksenä, ja silloin hän vain iloitsee siitä. Kaikki kulminoituu
tiettyyn ajankohtaan, hetkeen, jonka on myös oltava suotuisa.

Tietysti horoskooppeja käytetään myös, se on tärkeä osa, koska jos horoskooppeja ei tutkita, voi lopputulos olla melko ikävä.
Siksi horoskooppeja käytetään. Jos pisteitä tulee tarpeeksi – sanotaan, että kaksikymmentäkuusi pistettä on ihanteellinen –
silloin pari menee naimisiin, muuten ei. Intiassa ei ole tärkeää, tapaako pari toisensa vai ei. Joskus he tapaavat ja keskustelevat
keskenään vuodenkin verran, jos heidän häitään on lykätty siksi, että ajankohta ei ole suotuisa. He saavat aikaa tutustua
toisiinsa, mutta he eivät koskaan tapaa kahdestaan; he eivät koskaan tapaa toisiaan kahden kesken. Sitä hetkeä pidetään
pyhänä, jolloin mies ja vaimo saavat toisensa – se on pyhä hetki, niinpä ihminen keskittyy siihen hetkeen. Ja yhtäkkiä se hetki
päätetään. Tämä hetki säilyy pyhänä. Joskus voi käydä niinkin, että päätöksen jälkeen kuluu vielä paljon aikaa.

Voi olla, että joutuu vielä odottamaan ennen kuin saa tavata tulevan puolisonsa. Mutta huomion ei anneta mennä muualle, se on
täysin keskittynyt tähän asiaan. Kaikki loksahtaa kohdalleen, koska tilanteen hyväksyy. Mutta täällä ihmiset elävät yhdessä
kolme vuotta, ja menevät sitten naimisiin tai eroavat. En voi ymmärtää, jos elää yhdessä kolme vuotta, seitsämän, tai
kymmenenkin vuotta, siltikin vielä erotaan. Mitä hyötyä on tuntea toisensa niin monta vuotta, ja sitten kuitenkin erota? Mutta
kaikki loksahtaa kohdalleen, jos ymmärtää, että kyse on asiaan keskittymisestä, jolloin kaikki on kohdallaan, ja sitten tapaa
toisen ihmisen ja hyväksyy hänet puolisokseen. Ehkä parissa tapauksessa tulee ongelmia, mutta jos sitä ei pohdi liikaa, eivät
ongelmat ole merkittäviä. Jos naimisiinmenon jälkeen alkaa ajatella: ”Odotin kyllä sitä, ja odotin tätä. Ajattelin, että asiat
menisivät niin, mutta eivät ne menneetkään.” Ja yrittää vielä koko ajan löytää vikaa toisesta, eikä itsestään – se on kaikkein
pahinta; eikä ajattele sitä, kuinka itse voisi mukautua toiseen.



Kun kerran alkaa suunnitella naimisiinmenoa, se on siinä, sitä ei tarvitse enää miettiä. Kun teille syntyy lapsi, ette te mieti,
millainen lapsesta mahtaa tulla, te vain rakastatte lasta. Teidän pitäisi kehittää avioliittoonkin samanlainen keskittynyt tunne.
Vain siten avioliitoista tulee onnistuneita. Mutta täällä; aivan kuin olisitte ostaneet jotain, sanotaan, että olette ostaneet jotain, ja
sitten alatte ajatella: ”Ei tämä ollutkaan hyvä, minun olisi pitänyt ostaa jotain muuta, se olisi ollut parempi.” Sitten valitaan jotain
muuta. Esineet ovat eri asia, esineet ovat esineitä. Ihmiset ovat eläviä olentoja, he eivät ole kuolleita esineitä, joita voi vaihtaa
yhdestä toiseen: ”Olisin voinut valita tuon tai tuon.” Näin ei voi tehdä ihmisten kanssa – silloin leikkii Jumaluuden kanssa. Tämä
on tärkein asia, joka sahaja-joogien pitää oppia hyväksymään ja olla siitä iloisia ja onnellisia, eikä alkaa kehitellä mitään typeriä
ajatuksia. Vasta sitten huomaatte, kuinka ilostanne tulee täydellinen. Muuten se ei ole sitä.

Jos sitten puhutaan ulkonäöstä: jos täällä nainen on laiha, hän haluaisi toisenlaiset jalat, toisenlaiset kädet, toisenlaisen
vartalon. Miksi? Kuvitelkaa, jos kaikki ihmiset olisi määrätty tietyn mittaisiksi: vyötärö sen mittainen, ja toinen paikka tämän
mittainen – kuinka kamalaa se olisi. Ihmisethän väsyisivät ja kyllästyisivät sellaiseen. Sellaisiksi te haluatte tulla. Nyt on muotia
se, että pitää näyttää samalta kuin Mr. Amerikka, tai miksi sitä kutsutaankin. Niinpä kaikki hölkkäävät, kaikki juoksevat kuin
hullut. Minkä takia? Teillä on oma persoonallisuutenne, pitäkää sitä yllä. Vartalonne tarvitsee tietynlaisen muodon, sellaisen kuin
olette.

Tietysti, jos terveytenne ei ole kunnossa, silloin tarkistakaa chakranne ja parantakaa itsenne. Mutta jos ajattelee
ulkomuodostaan: ”Minun pitäisi olla sen näköinen ja tämän näköinen.” Sillä ei ole mitään merkitystä. Ja taas alkaa joku hullutus,
ja ihmiset ovat onnettomia. Jos menee näiden niin kutsuttujen eliitti-ihmisten joukkoon, jossa suurin osa miehistä on erittäin
hyvätuloisia, hyvin koulutettuja, huippuluokan ihmisiä, ja naiset ovat myös hyvin koulutettuja, niin he puhuvat vain siitä, kuinka
paljon kaloreita he syövät tai muuta vastaavaa. Sitä ei voi ymmärtää, mikä näitä ihmisiä vaivaa? He ovat niin alhaisella tasolla.
Tämä on säädyllistä puhetta, ja jos he menevät epäsäädyllisyyksiin, ei silläkään ole mitään rajoja. Tämä osoittaa, että henkilö ei
ole mennyt lainkaan eteenpäin kehityksessään. Tällaisissa asioissa heidän ajatuksensa pyörivät. Siksi heistä tulee hyvin
vakavamielisiä, he keskustelevat näistä asioista hyvin vakavasti.

Tekee mieli nauraa heidän typeryydelleen. Kun kaikkea tällaista pidetään hyvin tärkeänä sellaisessa maassa kuin Amerikka tai
jossain muualla, se osoittaa millaisia ihmisiä näissä maissa asuu. Intiassa ei kukaan ajattele ulkomuotoaan niin paljon.
Ainakaan Minun aikanani ei kukaan pitänyt hyvin laihoista tytöistä, koska heidän ajateltiin olevan kiukkuisia, kuumaluontoisia ja
ajattelevan koko ajan. Intialaiset eivät ole koskaan pitäneet laihoista tytöistä; mieheni ei pidä edelleenkään. Hän sanoo: ”Miehet
ovat huijanneet naisia, ja siksi naiset tekevät kaikkea tällaista.” Katsokaas, hän on vilpitön mies, ja hän ajattelee, että miehet ovat
huijanneet naisia. Näin se on, ja siksi naiset tekevät jaloistaan tällaisia, tai hampaistaan sellaisia, tai nenistään tuollaisia ja
teettävät muovisen nenänkin itselleen. Miksi? Myös kehomme menee epätasapainoon, kun alamme ajatella. Sillä kun alamme
ajatella, törmäämme toisenlaiseen ajatteluun, sitten muodostamme yleisen ajattelutavan, ja sitten yleinen malli hyväksytään.

Kun tämä on hyväksytty, ihmiset sanovat: ”Hyvä on, käytetään sitä.” Aluksi ihmiset pukeutuivat hyvin tiukkoihin vaatteisiin, ja
eräskin tyttö kehuskeli Minulle pitävänsä samoja housuja jo kahdeksatta päivää, eikä hän saa niitä nyt pois päältään. Kysyin:
”Miten ihmeessä niin kävi?” Hän vastasi: ”Tämä on sellainen vaate, joka pannaan päälle, ja sitten sen kanssa hypätään
kylpyammeeseen, ja sitten se kutistuu niin, että sitä ei saa enää pois. Sen kanssa voi mennä kylpyyn, sen kanssa voi tehdä mitä



vain.” Sanoin: ”Sehän on hyvin epäsiistiä.” ”Ei, ei. Sen voi pestä ihan hyvin ja pyyhkiä kuivaksi.” Kysyin: ”Miksi pitää tehdä tällaista,
joka pysäyttää verenkierron kokonaan?” Nyt ihmisille on alkanut tulla ongelmia, ja he ovat alkaneet käyttää pelkästään löysiä
vaatteita, pussihousuja, huolettomia asuja … Niinpä ihmiset hyppivät yhdestä muodista toiseen, ja ajattelevat jatkuvasti, ja
yrittävät keksiä uusia tapoja. Traditiot ovat toisenlaisia. Se on sitä, että kun ihmisillä on perinteitä – mitä oikeastaan tapahtuu, on
se, että vain järkevistä ihmisistä voi tulla perinteikkäitä, koska he ymmärtävät, mikä pitää hylätä, ja mikä taas säilyttää. Ja he
yrittävät ymmärtää, miten voisimme nousta ylös. Meidän pitää punnita asioita, ei vain yhdeltä, vaan molemmilta puolilta, ja
tasapainottaa itsemme ja mennä sitten eteenpäin. Se mikä pitää hylätä, on hylättävä, se mikä on hyvää, se pitää omaksua. Kuten
se, mitä kutsutaan nimellä ”yritys ja erehdys”.

Kun tekee virheen – hyvä, tästä voi luopua; yrittää toisen kerran – hyvä, ei näin. Kaikki, mikä on hyvää, se säilytetään ja pidetään
mukana, ja tällä tavalla muodostuu oikeanlainen traditio, jota toisetkin ihmiset voivat seurata. Mutta he, jotka ajattelevat koko
ajan vain uusia asioita, ja haluavat koko ajan jotain uutta, erehtyvät pahemman kerran, kun he tekevät tällaista joutavuutta.
Uusien asioiden kautta he voivat saattaa itsensä melkoisiin ongelmiin, ja juuri näin on tapahtunut suurimmalle osalle länsimaita,
kaikelle uudelle, jota siellä kokeillaan. Viimeisin hullutus on kokaiini – hyvä on, käyttäkää kokaiinia. En ihmettelisi, vaikka prinssi
Philip tai joku muu alkaisi käyttää tällaista huumetta. Kaikki haluavat kokeilla jotain uutta, ja jos sanoo, että ei niin voi tehdä, niin
kysytään: ”Miksi? Miksi ei?” Tämä on hyvin suuri ongelma länsimaisessa mielessä. Teidän kaikkien pitää ymmärtää myös, että
ette ala kokeilla uusia asioita Sahaja Yogassa. Sahaja Yoga on rakennettu traditioiden pohjalle.

Älkää ruvetko kokeilemaan mitään uutta Sahaja Yogassa. Kaikki se, mitä meillä on, on enemmän kuin tarpeeksi, älkää ryhtykö
kokeilemaan mitään uutta. Ihmiset, jotka ovat kokeilleet uusia asioita, ovat joutuneet ongelmiin, joten älkää kokeilko jotain uutta.
Kuten joku kertoi, että nykyään … Kuulin, että Lontoossa muutamat ihmiset alkoivat pitää luentoja, ja esitellä yhtäkkiä uusia
Sahaja Yoga -menetelmiä. Ja he kaikki tulivat hulluiksi. Heidän värähtelynsä muuttuivat mielipuolisiksi, enkä tiennyt mitä heille
voisi tehdä. Olin todella yllättynyt. Kysyin: ”Miksi aloitte yhtäkkiä kokeilla uutta menetelmää? Miksi piti alkaa kokeilla uutta
tekniikkaa?” He vastasivat: ”No, me ajattelimme, että miksei tätäkin voisi kokeilla.” Sanoin heille: ”Olen jo opettanut teille kaikki
tekniikat. Oletteko kokeilleet niitä, oletteko tehneet itsenne täydellisiksi?

On parempi kokeilla niitä, joista olen kertonut, ja sitten kysyä Minulta ensin ja vasta sitten kokeilla jotain uutta. Teidän pitää
ymmärtää, mitä olette tekemässä.” Olen huomannut, että keskinkertaiset sahaja-joogit tekevät tällä tavalla, ja kokeilevat jotain
uutta. Ja he alkavat puhua: ”Nyt kerron teille, miten hengitys pannaan kiertämään.” Miksi hengitystä pitää kierrättää? Yhtäkkiä he
tuovat jonkin uuden tekniikan. Tämä on melko yleistä, mutta nämä ihmiset voivat joskus olla myös hyvin pahoja, joten olkaa
varovaisia. Ei ole mitään tarvetta tuoda uusia tekniikoita. Nyt te olette astuneet uuteen tietoisuuteen, jossa teidän on vain oltava
vakaita. Joten älkää nyt ryhtykö kokeilemaan mitään uutta. Vakauttakaa vain itsenne, vakauttakaa tasapainoon – se on
tärkeintä. Toinen asia on se, että jokaisella pitää olla tieto Sahaja Yogasta.

Mutta joidenkin tieto on niin outoa, että olen joskus hämmästynyt siitä. Kerrankin oli eräs kaveri, joka oli homoseksuaali, tai
jotain sellaista, ja sitten hän kertoi muille: ”Kyllä vain, Äiti sanoo, että ei se haittaa, jos on silloin tällöin.” En ole koskaan sanonut
mitään sellaista. En voi ikinä sanoa sellaista. Sitten joku sanoi: ”Silloin tällöin juominen ei haittaa, Äiti sanoi niin.” Kuinka voisin
sanoa sellaista? Tällaisessa ei voi tehdä kompromissia. Joku sanoo: ”Kyllä voi tehdä vähän rahaa.” En ole koskaan sanonut niin.
Ei, tällaista ei voi tehdä, tällaisia asioita ei ole tarkoitettu teille. Teidän ei pidä tehdä mitään sellaista. Ymmärrättekö? Jokaiselle,
joka tulee puhumaan sellaisia asioita, voitte sanoa: ei pidä paikkaansa.



Sahaja Yogassa ei ole mitään tällaista, ei ole mitään kompromissia. Kaikki ne tekniikat jotka olemme oppineet; harjoitetaan niitä,
jotta vakiintuisimme itse ja saisimme muutkin vakiintumaan. Teidän on pitäydyttävä ”maryadoissanne”, rajoissanne. Älkää
yrittäkö lentää niiden yli. Jotkut ihmiset luulevat olevansa suurempia sahaja-joogeja, ja tekevät sitä ja tekevät tätä. Muistakaa
silloin, että se on väärin. Teidän on tultava nöyremmiksi, ja muistettava, että nöyrtyessänne ymmärrätte, että vain nöyrät ihmiset
ovat vakaita. On siis oltava täydellisen nöyrä. Yrittäkää hankkia itsellenne enemmän tietoa Sahaja Yogasta. Tapoja on monia.

Kaikki puheeni ovat jo tallennettuina, olemme julkaisseet monia Sahaja Yoga -kirjoja, ja teillä on myös “Nirmala Yoga” -kirja – on
monia tapoja, joiden kautta voitte ymmärtää Sahaja Yogaa. Jos ette ymmärrä jotain, kysykää toisiltanne. Yrittäkää analysoida
asiaa niin, että onko se miten ymmärrätte Äidin sanoman sama kuin mitä Hän todella sanoo. Kieli jota käytän puheissani on
erittäin yksinkertaista. Käytän äärimmäisen yksinkertaista kieltä, pyrin välttämään vaikeita ilmaisuja niin pitkälle kuin
mahdollista, ja tottakai joskus joudun käyttämään vaikeita sanoja, mutta normaalisti. Kaiken tämän takana virtaa hyvin
hienojakoinen tieto. Joskus tämän ymmärtäminen voi olla vaikeaa, yritätte ehkä tavallaan rakentaa siitä jotain muuta, yritätte
ehkä tulkita sitä jotenkin. Jos eteenne tulee jotain tämäntyyppisiä ongelmia, on parempi keskustella jonkun kanssa, jonka
uskotte osaavan neuvoa teitä. Mutta sitten teidän on hyväksyttävä se. Teidän ei pidä yrittää esittää omia näkemyksiänne, koska
se ei olisi ollenkaan oikein.

Silloin olisitte tavallaan poissa raiteilta, kuin kiskoilta pudonnut juna. Meillä on raiteet Sahaja Yogassa, se teidän on tiedettävä,
piditte siitä tai ette. Siinä ei ole kysymys vapaudesta, vaan raiteista kohti ylösnousemusta. Ette voi poistua niiltä raiteilta. Jos
luulette, että voitte liikkua hieman vapaasti, pitää hauskaa kaikenlaisessa saastassa, ja tulla sitten takaisin Sahaja Yogaan, se ei
ole hyväksyttävää. Jos teette jotain sellaista, silloin Minun on tehtävä kovasti työtä saadakseni teidät puhtaiksi. Jotta pysyisitte
puhtaina, on teidän pysyttävä raiteillanne eikä poistuttava niiltä. Älkää yrittäkö keksiä uusia keinoja tehdä jotain, koska se ei ole
tarpeellista. Miksi pitäisi? On ymmärrettävä, että se on yksinkertaisesti energian tuhlausta.

Olen jo löytänyt kaiken teille, miksi haluaisitte tehdä sen uudestaan? Esimerkiksi, tällainen saripaita Minulla on ollut, luulisin,
ainakin viisikymmentä vuotta. Minun räätälini tietää, että pidän juuri tällaista paitaa, jossa on tätä ja tätä. Hänellä on Minusta
kaikki tarvittavat mitat. Minun ei siis tarvitse muuta kuin kertoa hänelle: ”Hanki sopivaa kangasta, ja tee siitä Minulle saripaita.”
Ja hän tekee. Jo monen monta vuotta Minulla on ollut – ehkä kaksikymmentäviisi vuotta – sama räätäli, joka ompelee Minulle.
Hänen ei tarvitse miettiä, Minun ei tarvitse miettiä, ei mitään ongelmia. Jos Minun pitäisi joka päivä muuttaa kuosia, tehdä uudet
hihat ja uudentyyppinen saripaita, siitä olisi Minulle paljon vaivaa. Siis miksi, miksi tehdä sellaista? Mitä hyötyä siitä olisi?

Kuka näkee? Ketä se koskettaa? Tuhlaamme turhaan energiaamme tällaisiin asioihin. En sano, että teidän pitäisi olla hirvittävän
tiukkoja, sitä en tarkoita, vaan sitä, että missä tahansa voitte säästää energiaanne ajattelemiselta, teidän pitäisi tehdä niin.
Pikkuasioissa ei tarvitse olla niin paljon erilaisia vaihtoehtoja. Kuten kerroin aikaisemmin, tässä maassa jokaisen vesihanan
pitää olla erilainen, jokaisen ovenkahvan pitää olla erilainen, jokaisen kaakelin pitää olla erilainen – minkä takia? Taiteellisten
esineiden pitää olla erilaisia. Sarien pitää olla erilaisia, koska ne ovat taiteellisia. Mutta mitä erikoista saripaidan ompelussa on,
ei siinä ole mitään taiteellista. Kaikki taiteellinen voi olla erilaista, mutta arkipäiväisten asioiden ei tarvitse olla.

Miksi koneissa pitää olla niin monia eri malleja? Hulluksihan siitä tulee. Kun menee kauppaan, siellä on kaksikymmentä eri



mallia, eikä tiedä minkä ostaisi. Ja kaikki ovat koneilla valmistettuja. Tämä on hyvä, tuo on hyvä. Sitten joku tulee sanomaan
sinulle: ”Ei ole hyvä”, ja loukkaannut siitä. Jos arkisia esineitä olisi vähemmän, silloin niistä ei olisi itselle niin paljon päänvaivaa.
Paras tapa välttää kaikki tällaiset ongelmat on käyttää uutta tietoisuutta värähtelyjen kautta. Näin säästätte energiaanne. Teidän
energiaanne pitää säästää, ja sitä säästyy, jos ette laita huomiotanne asioihin, jotka eivät sovi teille, joihin teidän ei tarvitse
puuttua.

Katsokaa värähtelyjä. Jos Minä menen ostoksille – nykyään menen ostoksille monista syistä, kuten tiedätte. Yksi syy on se, että
jätän värähtelyjäni sinne, toinen on se, että annan värähtelyjä ihmisille, jotka ovat ostoksilla. Kolmanneksi: Minä katselen kaikkia
esineitä, jolloin värähtelyni menevät niihin. Neljänneksi: ostan jotain lahjaksi toisille. Mutta jos pidän jostain, se tapahtuu
värähtelyjen kautta, ja sitten vain ostan sen, koska se täytyy antaa jollekin, tai sille on käyttöä myöhemmin. Minä vain ostan sen,
säilytän sitä, se on hyvin helppoa. Tällainen teidän huomionne pitäisi olla. Mutta jos vain ajattelette: ”Tästä pidän, tästä en pidä”,
koskien vaimoanne, työtänne, kaikkea, silloin olette epävarmoja. Nykyään Amerikassa ihmiset suhtautuvat kummallisesti
työhönsäkin.

Minun on käsiteltävä näitäkin asioita, koska tämä ongelma tulee eteenne. Tänään ihmiset ovat jossakin työssä: ”En pidä siitä, en
pidä pomostani” – uusi työpaikka. Sitten mennään uuteen työpaikkaan, ja vaihdetaan. Sitten kolmanteen työpaikkaan, ja taas
vaihdetaan. He haluavat koko ajan vaihtaa – se tekee varmasti hulluksi. Vaihdetaan vaimoja, vaihdetaan asuntoja, kaikki
vaihdetaan. Miksi? On parempi olla vain yksi vaimo. Enimmillään vain kaksi työpaikkaa elämän aikana, niin on parempi. Ja
enimmillään on paras vaihtaa asuntoa vain kolme kertaa.

Jos vaihtoja on useampia, siitä tulee päänvaivaa. Itse olen vaihtanut asuntoa neljäkymmentä kertaa mieheni luonteenlaadun
vuoksi. Mutta olen erilainen, koska olen sellainen henkilö, johon eivät minkäänlaiset muutokset vaikuta. Mutta te ette ole
samanlaisia, joten älkää tuhlatko energiaanne. On siis hyvin tärkeää ymmärtää, että ette vaihda työpaikkaanne koko ajan.
Tämäkin on yhdenlainen villitys. Kerronpa teille Douglasista. Hänellä oli tapana tehdä näin. Hän joutui joka kerran taloudellisiin
vaikeuksiin, kun vaihtoi työpaikkaa. Kerran sanoin hänelle siitä suoraan.

Sanoin: ”Douglas, jos lähdet tästä työpaikasta,” – sillä näin, että värähtelyt olivat hyvät – ”jos lähdet tästä työpaikasta, et näe
Minua enää koskaan.” Nyt hänellä on oma talo, auto, rahaa pankissa, ja hän tulee hyvin toimeen. Tällaisestakin tulee Minulle
päänvaivaa: ”Äiti, minulla ei ole työtä, minulla ei ole rahaa. Mitä minä teen?” Joka kerran on ihmisiä, jotka tulevat Intiaan ja
sanovat: ”Äiti, minulla ei ole rahaa, olen pahoillani, en voinut maksaa.” Hyvä on, ei sillä ole väliä. Nyt viime kerrallakin oli ainakin
viisi ihmistä. Mutta edellisellä kerralla oli noin kaksikymmentä. Joka kerran sattuu tällaista. Meidän pitää ymmärtää, että meillä
on oltava kunnon työpaikat. Meidän pitää olla arvokkaita. Meillä pitää olla kunnon koulutus, ja jos mahdollista, pitää yrittää
hankkia koulutusta. Olette kaikki älykkäitä ihmisiä, ja pystytte kouluttamaan itsenne.

Teidän pitäisi olla arvostetussa asemassa yhteiskunnassa. Muuten kaikki ajattelevat, että tämä Äiti on kaikkien kerjäläisten Äiti.
Vakiinnuttakaa itsenne työhönne ja koteihinne. Vakiinnuttamiseksi teidän on lopetettava vaihtaminen. Vaihtaminen tekee teistä
epävakaita – huomaatteko, mitä tarkoitan? Vaihtaminen ei siis tule enää kysymykseenkään. ”Kyllä minä siitä selviän.” Mutta jos
se on välttämätöntä, jos asiat eivät tule kuntoon, silloin voi vaihtaa. Tämä koskee kaikkia asioita. Esimerkiksi ”guru-shoppailu” ei
ole mitään muuta kuin muutoksen hakua. Mitä enemmän teillä on guruja, sitä suurempi on Minun päänsärkyni.



Jos teillä on ollut vain yksi kauhea guru, se ei tuota ongelmia, teidät on helppo puhdistaa. Mutta jos niitä on ollut kaksikymmentä,
mitä voin tehdä? Eräs mies oli käynyt niin monen gurun luona, että en pystynyt ymmärtämään hänen persoonaansa. Kysyin:
”Mikä tätä ihmistä vaivaa?” Hänessä oli kaikki mahdolliset ongelmat. Kysyin: ”Minkälainen ihminen hän on?” Siten sanoin
hänelle: ”Hyvä on, kirjoita paperille kaikkien niiden gurujen nimet, joiden luona olet käynyt.” Hän kirjoitti kolme arkkia täyteen
molemmin puolin. Sanoin: ”Hyvä herra, olen pahoillani, en voi auttaa teitä.” Hän sanoi: ”Äiti, teidän täytyy, koska nyt on erittäin
akuutti tilanne.” Kysyin: ”Mikä tilanne se on?” ”Minusta on nyt tulossa nainen.” Kysyin: ”Että mitä?” ”Lääkärit ovat sanoneet, että
olen nyt muuttumassa naiseksi.” Sanoin: ”No se on kyllä akuutti tilanne.” Sanoin: ”Sen voin kyllä pysäyttää, mutta tarvitset paljon
puhdistamista.” Joskus hän näytti aivan Hanumanalta, joskus aivan mielipuolelta, hän näytti vaikka minkälaiselta, koska niin
monet gurut toimivat hänessä. Lopulta hän sai itsensä puhdistettua, ja hänen ongelmansa ratkesi, mutta en vieläkään voi sanoa,
että hän olisi sahaja-joogi, vaikka hän on hyvin oppinut ja tuntee kaiken sanskritin kielestä, koska hän on käynyt niin monen
gurun luona, hän on käynyt kaikenlaisten gurujen luona. Tämä johtuu vaihtelun halusta – ”mitä vikaa siinä on?” Kun tulette
Sahaja Yogaan, silloin lopettakaa. Lopettakaa kaikki muu. Toinen asia, jota haluan painottaa, on se, että silloin, kun tulette Sahaja
Yogaan, keskittykää ensin Minuun ja Sahaja Yogaan, ja vasta sitten muihin asioihin.

Esimerkiksi kristityt, tullessaan Sahaja Yogaan, eivät voi hyväksyä Ganeshaa. Intialaiset eivät voi hyväksyä Kristusta, tullessaan
Sahaja Yogaan. Muslimit eivät hyväksy Sahaja Yogaan tullessaan pujaa. Jokainen tulee jonkinlainen taakka selässään. Siksi on
parempi laittaa ne Minun Jalkojeni juureen, siinä kaikki. Kun näette nämä asiat Minun prismani kautta, Minun kauttani, on
helpompi ymmärtää asiat tätä kautta. Ne, jotka ovat ymmärtäneet Minut tällä tavalla, ymmärtävät Sahaja Yogan aivan
täydellisesti. Ei ole mitään menneisyyteen liittyvää fanaattisuutta, eikä myöskään Sahaja Yogaan liittyvää. He ymmärtävät, että
se on samaa, kuin mitä Äiti on, eikä tarvitse mitenkään kiinnittyä mihinkään asiaan. Se ei tarkoita sitä, että jos kutsutte Minua
Jumalatar Kaliksi, te loukkaisitte Minua, tai jos kutsutte Minua Mataji Nirmala Deviksi, te kunnioitatte Minua – kaikki on
olemassa siellä.

On ymmärrettävä, että kaikki johtuu tarpeestamme lokeroida asioita. Jumalalla ei ole mitään tällaista lokeroimista. Hänelle ei
Amerikkaa ole olemassa, eikä mitään muutakaan tällaista ole olemassa Hänelle. Voimmeko olla olemassa esimerkiksi: ”Nyt olen
vain Vishuddhissani.” Voimmeko olla olemassa tällä tavalla? Tai: ”Olen vain nenäni” – voimmeko olla niin? Olemme olemassa
koko kehonamme. Jumalakin on olemassa – vaikka Hänellä on nenä, korvat, ihan kaikki on olemassa, mutta Hän on olemassa
Jumalana. Hän ei ole olemassa kuin nenä, erillisenä, Hän ei ole olemassa erillisenä, kuin Amerikka, vaan Hän on olemassa
kokonaisuutena, kaikki on osa kokonaisuutta. Kun tällainen asia tapahtuu meille, että olemme osa kokonaisuutta, Esiaikaista
Olentoa, meidän ei pidä yhdistää itseämme sellaisiin asioihin, jotka rajoittavat meidät johonkin paikkaan ehdollistumiemme
vuoksi. Meidän ei pidä jäädä kiinni mihinkään paikkaan, meidän pitää kiertää.

Olen huomannut, että katolilaisuudesta tulleille on vaikeaa palvoa Shri Ganeshaa todellisella kunnioituksella, koska he ovat niin
ehdollistuneita. Joten antaa sen jäädä joksikin aikaa, jätetään Hänet täysin rauhaan. Kun tulette Sahaja Yogaan, silloin näette
Hänet todellisessa valossa. Ongelma on se, että jolleivät ihmiset tule sisään ja näe itse, että kaikki tiet ovat johtaneet tähän
yhteen pisteeseen, niin he pysyvät entisellään, mikään ei muutu paremmaksi. Ensin on astuttava sisään. Luopukaa kaikesta,
astukaa sisään. Silloin tiedätte, että kaikki on yhtä. Tämä on hyvin tärkeää. Ja heti kun näette tämän, on hyvin kaunista huomata,
että teille ei ole jäänyt mitään haittaa siitä, että olette olleet mukana jossain kultissa, tai jonkun gurun oppilaana tai muuta
vastaavaa. Myös nykyiset uskonnot ovat eräänlaisia kultteja, jos niitä tarkastelee, ne ovat kuin kultteja, niissä on ehdollistumia.



Ne eivät ole antaneet ihmisille mitään muuta kuin ehdollistumia ja illuusioita. Meidän ei pidä elää illuusioissa, meidän pitää elää
todellisuudessa. Ja todellisuus on sitä, että kaikkien uskontojen ydin on sama, ja meidän on oltava niiden sisällä, jotta voisimme
nähdä ne kaikki yhtenä ja samana. Minusta tämä on myös hyvin tärkeää sellaiselle maalle kuin Amerikka, koska täällä on niin
paljon erilaisia aatteita, niin paljon, että olen todella yllättynyt niiden määrästä. Mitä vain kysyttekin, sellainen löytyy Amerikasta.
Muutama päivä sitten sain kuulla mormoneista, tai jostain sellaisesta. Mormoneista. Kaikki mahdollinen löytyy Amerikasta. En
tiedä, miksi kaikki mahdolliset vaihtoehdot ovat kerääntyneet tänne. Kaikentyyppiset gurut löytyvät täältä.

En ollut koskaan kuullut niin monesta erilaisesta. Aina kun tulen käymään täällä, näen jonkun uuden gurun tulevan pinnalle. Miksi
Amerikka on sellainen paikka, jossa kaikki tällainen menestyy, jossa ne kasvavat kuin sienet? Sieni kasvaa mädättämällä. Vain
sieni kasvaa kuin home. Onko tämä maa mädäntymässä? Mitä tapahtuu? Miksi? Se johtuu ihmismielestä. Täällä ihmisten mieli
haluaa aina vain jotain uutta, ja siksi tarjontaa riittää.

Tämän seurauksena ihmisistä tulee epävakaita. Amerikkalaisen luonteenlaadun pääongelma on se, että ihmiset ovat hyvin
epävakaita. Jos kysyy: ”Miten voitte?”, he vastaavat samalla tavalla. Ottakoon siitä selvää ken voi. Eiväthän ihmiset koskaan
vastaa: ”Miten voitte?” …. Miten se pitäisi ymmärtää? Intialainen ei ainakaan ymmärrä. Jos joku intialainen vastaisi tuolla tavalla,
kun kysytään, ”Miten voitte?”, niin muut sanoisivat hänelle: ”Oletko hullu?” Jos heiltä sitten kysyy: ”Ymmärrättekö mitä sillä
tarkoitetaan?” ”Olen ymmälläni.” Intialainen ei koskaan sano mitään sellaista kuin: ”Olen ymmälläni.” Hän on aina vuorenvarma.
”Olen ymmälläni” tarkoittaa: ”Oletko pähkähullu vai mitä? Miksi olet ymmälläsi?

Onko päässäsi jotain vikaa?” Kaikki tällaiset uudet ajatukset vievät meitä kohti epävakautta, kevytmielisyyttä ja pinnallisuutta.
Teitä todella pommitetaan kaikenlaisella pinnallisuudella, näen sen. Aivan joka puolelta, median kautta, joka puolelta. Kaikki on
pelkkää pinnallisuutta. Se todellakin tappaa ihmisen sisimmän. Haluatte elää tällaisessa maailmassa, haluatte ajatella samalla
tavalla, ja silloin kadotatte itsenne, kaikki yhteys omaan itseen häviää. Kaiken tämän keskellä on hyvä tietää eräs kaunis tosiasia,
että niin moni etsijä on syntynyt tähän maahan. Amerikka oli ensimmäinen maa, jossa vierailin. Ja olen varma, että kaikki lähtee
käyntiin San Diegosta, Minulla on sellainen tunne. [Marathia] Tämä on hyvin tärkeä paikka, ja olen iloinen siitä, että olette
järjestäneet tänne tämän kauniin pujan, joka meidän pitää nyt tehdä. Olen varma, että tämän myötä meille on tulossa erittäin
hyvät ajat, jolloin meillä on toisella puolella Amerikan evoluutio, ja rajan toisella puolella Meksikon.

Tätä me voimme työstää San Diegosta. Olette pyytäneet tätä pujaa hyvin kauniille päivälle. Olen erittäin iloinen siitä. Tänään on
Jumalattaren päivä, [Marathia] – trayodashi. Trayodashi on kaikkein paras, kolmastoista päivä. [Marathia] Katsokaa mitkä
värähtelyt, ei tarvita mitään pujaa! Ei todellakaan tarvita mitään pujaa, värähtelyjä on jo nyt niin paljon. Tämä on suurenmoinen
päivä, ja olen iloinen, että hänet on pyydetty tähän pujaan. Aivan aluksi …. Jos teillä on jotakin ongelmia tai kysymyksiä, niin
kertokaa Minulle.

Muistakaa: sahaja-joogin ei pidä olla vakavamielinen, se pitää muistaa. Vakavuus ei kuulu sahaja-joogin luonteeseen. Teidän
pitää hymyillä, nauraa, iloita. Jos ihminen on vakavamielinen, hän ei ole sahaja-joogi. En pysty olemaan vakavana pitempään kuin
viisi minuuttia, enintään viisi minuuttia. Silloinkin, kun Minun pitää läksyttää jotakuta, Minä valmistaudun, sitten tulen alas ja
huudan, ja sitten viiden minuutin kuluttua, jos en ole jo ehtinyt karata paikalta, näette Minut taas nauravana. En pysty – se on



pelkkä vitsi! Kenenkään ei pitäisi olla vakava, se on varmaa. Kenenkään ei pitäisi olla vakava. Teidän pitäisi olla aina hymyileviä
ja iloisia ihmisiä, koska ilo on teissä sisällä.

Miksi olla vakava? Jos ajattelee vain: ”Olen onneton, olen onneton” – se on ranskalaista tyyliä! Ranskalaiset; kun menin sinne
ensimmäistä kertaa, Minulle sanottiin, ”Äiti, Te näytätte liian iloiselta” – ranskalaisille. Joten kysyin: ”Mitä Minun pitäisi tehdä?”
He kertoivat: ”Näettekö, he uskovat kaikki olevansa hyvin onnettomia ihmisiä, ja kaikkea sellaista.” Sanoin: ”Hyvä on.” Menin
heidän luokseen ja sanoin, ”katsokaas, te olette kaikki ‘les miserables’, kurjia” – tiedättehän Victor Hugon kirjan ”Kurjat”, ”Les
Miserables” – ja sanoin: ”No niin, ‘les miserables’. Minä olen sellainen, joka ei ole ollenkaan kurja. Ja te olette kurjia joka
tapauksessa, koska teillä on pubi joka kolmannessa talossa ja bordelli joka kymmenennessä, joten mitä tapahtuu? Teistä tulee
väkisinkin sellaisia.” Siitä on kysymys. Myös Yogi Mahajan kertoi Minulle: ”Äiti, haluaisimme Teistä valokuvan, jossa näytätte
vakavalta, mutta sellaista on vaikea löytää, ja meidän pitäisi saada hyvin vakavailmeinen kasvokuva.” Lopulta hän löysi
valokuvan, joka oli kamala. Kun hän sanoi Minulle: ”Se on oikein hyvä valokuva, Te näytätte siinä niin tyyneltä,” ja sitä ja tätä
kuvailua. Kun näin valokuvan, sanoin: ”Se on hirveä!” Hän sanoi: ”Niinkö?” Sanoin: ”Annahan kun kerron, kuka kuvan on ottanut.”
Hän kysyi: ”No, kuka?” Kerroin hänelle nimen, ja hän oli kauhuissaan.

Sanoin: ”Juuri tämä nainen on antanut kuvan sinulle, ja tiedät, missä hän on nyt.” Hän oli kauhuissaan, kun kuuli nimen: ”Jane.”
Sanoin: ”Tämän kuvan lähetät siis amerikkalaisille.” Tiedän, että ameriklaiset tulevat pitämään tästä kuvasta, koska ovat itsekin
kurjia. Sellaiset ihmiset, joihin tällainen kuva vetoaa, jäävät hyvin nopeasti pois, he eivät jää – ette ymmärrä sitä puolta asiassa.
He eivät ole sellaisia, jotka jäävät. Kuten kerran, kun menin Skotlantiin, näin siellä valokuvan ja järkytyin. Menimme erääseen
ravintolaan syömään, ja näin valokuvani ja kysyin: ”Kuka on tehnyt tämän?” He sanoivat: ”Tämä on kopio eräästä
australialaisesta kuvasta.” Kysyin: ”Mutta kuka on tehnyt sen? Koska se ei ole hyvä – se on erittäin huono.” He kertoivat: ”Tämän
on eräs henkilö tehnyt nopeasti.” Sanoin: ”Minä kerron teille kuka,” ja kerroin, kuka kuvan oli tehnyt: Hilary. Kaikki olivat
hämmästyneitä. Sanoin: ”Tämä valokuva ei ole hyvä.” Mutta he olivat jo laittaneet sitä joka paikkaan. Sanoin: ”Antaa olla.”
Yleisötilaisuuteeni tuli paljon ihmisiä, kaikki jotenkin kummallisia. Jollakin oli yksi silmä, jollakin yksi nenä, jollakin oli jotain
muuta vialla, kaikilta puuttui jotain.

”Voi Luoja”, sanoin, ”tämä johtuu siitä valokuvasta.” Eikä yksikään ihminen tullut toista kertaa. Meillä oli tilaisuudessa ainakin
viisi-kuusisataa ihmistä ja kaikki tällaisia. [Marathia] Eikä kukaan tullut toista kertaa, ei yksikään. ”Buutti” veti puoleensa muita
”buutteja”, ja saatoin nähdä valokuvassani, kuinka se karkotti ihmisiä. Ihmiset, jotka ottavat valokuvia Minusta, heijastuvat myös
valokuvassa. Olette varmasti nähneet, miten Rayn ottamat kuvat ovat niin onnistuneita. En tiedä, mikä näistä on Rayn ottama
kuva, mutta hänen kuvansa ovat olleet yleensä oikein hyviä. Nyt Ray meni ... hänen vaimonsa on hieman kummallinen. Kun Ray
meni Intiaan, intialaiset kertoivat Minulle: ”Äiti, emme tiedä miksi Ray on niin huonossa kunnossa.” Intiassa ei tällaista tapahdu.
Kun ihmisistä kerran tulee sahaja-joogeja, heistä tulee parempia.

Mutta Raylle kävi päinvastoin – mitä voi tehdä? He sanoivat: ”Äiti, hän on vaipunut täysin alas, mitä voi tehdä?” Sanoin: ”Jotain
on nyt pahasti vialla. Mitä voi tehdä?” Kun sitten tulin takaisin, Ray toi mukanaan kolme tai neljä Minusta otettua valokuvaa. Kun
hän näytti ne, kaikki järkyttyivät. ”Eivät nämä ole Äidin valokuvia.” Hänen täytyi ottaa ne takaisin. Tämä on tilanne. Sama Ray,
joka otti niin kauniita valokuvia, esittelee nyt niin kauheita kuvia. Kaikessa mitä teette, kaikessa mitä saatte aikaan, näkyy se,
mitä olette. Voidaan sanoa, että teistä tulee yhtäkkiä erittäin elegantteja ja hienostuneita, kun olette hyviä sahaja-joogeja. Kaikki
tulee sopivassa suhteessa.



Tällaiset ihmiset erottaa hyvin helposti, koska he ovat niin miellyttäviä ja rauhoittavia. Halusin kertoa teille näistä asioista
monelta kannalta, ja lopuksi sanon vielä, että Vishuddheina teistä pitää tulla ”sakshi”, todistaja. Teistä pitää tulla todistajia.
Todistajaksi tulemiseen tarvitaan kiintymättömyyttä. Se ei tarkoita ollenkaan sitä, että teidän pitäisi elää köyhästi, mutta
yrittäkää olla kiintymättömiä. Luojan kiitos, kokemus amerikkalaisista sahaja-joogeista ei ollut niin huono. Siellä oli hyviä ihmisiä,
he sopeutuivat hyvin ja heillä oli mukavaa. Kaikki meni hyvin. Toivon, että ihmisiä tulee yhä enemmän ja että heillä on mukavaa.
Ja kuten tiedätte, ohjelmaa on muutettu.

On hyvä, jos kertoisitte meille oletteko tulossa vai ette. Älkää myöskään peruuttako viime hetkellä, koska se aiheuttaa ongelmia
meille ja kaikille muille. Älkää siis muuttako mieltänne. Jos ette ole tulossa, se ei haittaa. Teille annetaan päivämäärä, johon
mennessä on päätettävä, ja sitten ei enää voi muuttaa. Vain amerikkalaiset tekevät näin, ei kukaan muu. Ja me kerroimme
ihmisille: ”Nyt ei sovi enää, annetaan amerikkalaisille mahdollisuuksia tulla, annetaan heille enemmän mahdollisuuksia, eli te ette
pääse.” Nämä ihmisparat tulivat sitten vain kymmeneksi tai viideksi päiväksi, koska emme pystyneet järjestämään heille
paikkoja. Teidän ei siis pitäisi muuttaa mieltänne. Jos olette tulossa, voitte miettiä tiettyyn päivään asti, oletteko tulossa vai ette.
Jos ette ole tulossa, sanotte vain: ”Emme ole tulossa,” tai jos olette tulossa, sanotte vain: ”Olemme tulossa,” ja sitten tulette.

Ainakaan tällaista päätöstä ei pitäisi muuttaa. Pyydän teitä vielä uudestaan pitämään kiinni aikatauluista, koska muuten koko
suunnitelma järkkyy. Koska nyt työskentelemme Jumalallisuuden rytmin mukaan, eikä meidän pidä mennä häiritsemään tätä
rytmiä. Saatatte olla amerikkalaisia, mutta kuten tiedätte Sahaja Yogassa amerikkalaiset eivät ole kovin korkeassa asemassa.
Tiedätte sen oikein hyvin. Italialaiset pärjäävät paljon paremmin; he ovat Sahaja Yogassa kuin kalat vedessä. Amerikkalaisten
pitää siis työskennellä hieman enemmän ja tehdä hieman enemmän töitä sopeutuakseen samalla tavalla. Minkä sille voi? Niin
suurenmoinen maa, niin paljon etsijöitä, mutta kaikki ovat jo piloilla – mitä voin tehdä sille? Yritän omasta puolestani tehdä
parhaani.

Kaikkien tulee olla mukana auttamassa ja ymmärtää vaikeudet. Teidän pitää olla ystävällisiä uusille tulokkaille ja katsoa, että
saatte heidät kuntoon. Meidän pitää ajatella ylösnousemustamme San Diegosta käsin, ja täältä päin me tulemme valaisemaan
koko Amerikan. Käytännön syistä olen päättänyt, että Dr. Worlikar vastaa itäisestä osasta – [Marathia] läntisestä osasta. Meille
New York on jo länttä; ja hän vastaa itäisestä, New Yorkin puoleisesta osasta. Näin siksi, että tässä on kuin kaksi maata, kaksi
erityyppistä aluetta. Tällä tavalla se pitää hoitaa. Raha-asioista: teidän pitää neuvotella kaikista raha-asioista hänen kanssaan.
Kerroin hänelle, miten itse teen, että raha on pankissa rekisteröidyn nimen alla, tai jotenkin vastaavasti, ja ihmisillä on
shekkivihko, mutta Minun pitää allekirjoittaa shekit. Shekkivihko on siis teillä, mutta hänen pitää allekirjoittaa shekit, että hän
näkee kuinka paljon rahaa kuluu.

On siis shekkejä. Tai te voitte tehdä samalla tavalla, eli hän pitää shekkivihkoa, mutta sinä allekirjoitat, jotta tiedät kuinka paljon
rahaa on käytetty. On siis shekkejä. Tietysti, mitä teihin tulee, tiedän, että kaikki on kunnossa, mutta silti … Teen tämän tarkasti
siksi, että saisin teidät ymmärtämään. Jos esimerkiksi annatte Minulle pujarahoja, laitan ne yhteen pakettiin. Pidän niistä kirjaa.
Minun ei tarvitsisi tehdä sitä: kuka tulisi kysymään Minulta, mihin käytin pujarahat? Mutta pidän silti kirjaa niistä. Ja sitten haluan
käyttää pujarahoja pujissa käytettäviin pujatarvikkeisiin ja -esineisiin, lahjoihin ja sellaiseen. Pidän siis kirjaa.



Minun ei tarvitse tehdä sitä, ne ovat Minun rahojani, ainakin jollakin tavalla ne ovat Minun, mutta haluan tehdä sen näin. Tällä
tavalla on tiedettävä, että jos Äiti on näin tinkimätön, miksi emme mekin? Teidän on annettava rahaa pujassa, epäilemättä, koska
näin pitää olla. Aluksi otimme yhden punnan. Sitten aloimme ottaa kaksi puntaa, sitten viisi, kymmenen – tällä tavalla summa on
kasvanut. Ja sitten näissä pujissa täällä, niissä pääpujissa, joista yksi pidetään New Yorkissa, on pujamaksuksi päätetty tietty
summa. Se on teidän päätöksenne, Minä en ole koskaan sanonut mitään, koska Minä olin päättämässä vain yhdestä punnasta.
Sitten en tiedä, en enää tiedä, missä mennään. Mitä he sitten ovat päättäneetkin, niin se summa kerätään pujamaksuna, joka
Minun pitää ottaa vastaan Nabhi chakran vuoksi. Teidän on annettava se sydämestänne, aivan kuin vanha nainen, Shabari, ja
kaikki loksahtaa paikoilleen.

Voidaan sanoa, että Sahaja Yoga ei ole mikään äärimmäisyyksiin menevä asia. Me annamme rahaa, vain sahaja-joogit voivat
lahjoittaa rahaa. Täällä teidän pitää maksaa ruoasta, teidän pitää maksaa asumisesta. Te maksatte kaikesta, ettehän te elä kuin
loiset. Emme me halua loisia ympärillemme. Mutta se ei myöskään tarkoita sitä, että sahaja-joogit ryöstetään puhtaaksi ja heistä
tehdään kerjäläisiä, ja kerätään itselle Rolls Royceja! Eikä myöskään niin päin, että te ryöstäisitte Minut puhtaaksi. On siis
ymmärrettävä, että Sahaja Yoga on antamista ja saamista oikealla kohtuullisella tavalla. Sen täytyy tapahtua oikealla tavalla ja
arvokkuudella, ymmärryksellä ja kauniilla tunteella siitä, että olemme kaikki osa kokonaisuutta. Amerikka on vastuussa siitä,
koska Amerikan pitää tulla Virataksi.

Vishuddhin pitää tulla Virataksi. Mikä vastuu! Joten älkää riidelkö keskenänne, älkää riidelkö, miehet ja vaimot. Yrittäkää olla
täydellisessä sopusoinnussa, nauttikaa toisistanne. Se on hyvin tärkeää. Jumala siunatkoon teitä. [Marathia: Tämä on Viratan
paikka.] Oikea Vishuddhi tuntuu vieläkin. [Marathiksi – ohjeita pujaa varten.] Haluaisin, että ihmiset, jotka eivät ole aikaisemmin
pesseet Jalkojani, tulisivat tänne eteen.

Yksitellen. Antaa heidän hoitaa asia. … hän voi tehdä. Danny, tule sinäkin tänne. Kaksi ihmistä kerrallaan voi pestä. Vesi on hyvin
kylmää. Hyvä, oikein hyvä. Oikein hyvä. Hierokaa. Hierokaa jalkojani.

Nyt katsokaa värähtelyjänne. Onko valmis? Onko hyvä? Jumala siunatkoon teitä. Tulkaa vain. Sen pitäisi olla lämmintä. Tulkaa
vain, molemmat. Jumala siunatkoon teitä. Hierokaa. Kaada tähän.

Hierokaa. Valmis! Tunnustelkaa värähtelyjänne. Hymyile vain tuolla tavalla, kaikki hyvin, se ei haittaa – sarin voi kuivata. Jumala
siunatkoon teitä. Pyyhkikää silmiin ja päähän. Tulkaa. Oikein hyvä. Jumala siunatkoon teitä. Pidä tiukasti kiinni toisella kädellä ja
hiero kovaa toisella.

Hyvä. Tunnet värähtelyt oikein hyvin. Hiero vasenta sydäntä – vedä ulospäin ulointa varvasta. Uloin varvas, vedä sitä. Nyt on
hyvä. Tunnustelkaa värähtelyjänne. Jumala siunatkoon teitä. Silmiin ja päähän. Tule vain. Kasvosi ovat kokonaan muuttuneet!



Kaikki hyvin? Hyvä. Jumalan siunausta. Erinomaista. Se riittää. Nyt on hyvä. Oikein, pidä nyt kiinni tiukasti. Hiero koko
kämmenellä. Katsos, sinun kättäsi pitää hieroa, ei Minun jalkojani. Vedä siitä.

Vedä kovasti. Ah! Mm, hyvä. Eiköhän nyt ole hyvä näin. Nyt istu vain tälle puolelle. Onko hyvä? Et voi pitää sitä. Laita se pääsi
päälle. Pään päälle, ja pyyhi silmäsi myös. Jumala siunatkoon teitä.

Voit varmaankin tulla hänen kanssaan. Oikein hyvä. Vähän vettä. He voivat käyttää samaa vettä jalkoihini. Tulkaa. Jumala
siunatkoon teitä. Sitten... Pidä kiinni. Hiero kovaa. Hiero kovaa. Nyt katsokaa.

Nyt. Onko hyvä nyt? Vasen on hieman … Onko hyvä nyt. Kun istutte, laittakaa vasen käsi Minua kohti ja oikea käsi Äiti Maata
vasten. Onko hyvä? Jumalan siunausta. Hyvä. Katsokaa värähtelyjänne. Miten voit? Kaikki hyvin?

Etkö tunne vielä? Hyvä. Oikein hyvä. Jumala siunatkoon teitä. Laita vasen käsi tähän. Hiero. Hyvä. Tunnustele nyt itse. Onko
hyvä? Jumala siunatkoon teitä.

Laita ensin pään päälle ja sitten silmiin. Hyvä, hienoa. Tuntuuko hyvältä? Kiiltävä, eikö olekin? Voit nostaa hieman tältä puolelta,
tätä näin; niin, tältä puolelta. Nyt on hyvä. Valmis! Katsokaa nyt värähtelyjänne. Jumalan siunausta. Onko hän pessyt jo?

Hänen miehensä? Onko hän pessyt jalkani? Molemmatko? Oletteko molemmat pesseet? Hyvä. Haluatko pestä uudelleen? Hyvä.
Tulkaa. Onko kaikki hyvin, Jeshua? Parempi.

Hyvä. Antaa hänen leikkiä vedellä. Sulkekaa hänen kätensä. Pyytäkää hänet leikkimään vedellä, niin on parempi. Veteen.
Pyytäkää häntä upottamaan jalkansa veteen. Laittakaa Minun jaloilleni. Peskää jalkani. Hyvä, hyvä, hyvä. Kosketa sitten jalkojani.

Laittakaa hänen kätensä Minun käsieni päälle. Hyvä. Haloo! Hyvä. Jumala siunatkoon teitä kaikkia. Nyt hän on kunnossa. Olette
pesseet, molemmat ovat pesseet. Laittakaa lisää vettä. Sen voi kaataa kaikki. Tarvitaan vielä lisää.

Nyt on parempi. Satakahdeksan nimeä. Sanoit, että sinulla on satakahdeksan nimeä. Satakahdeksan nimeä. Näytit Minulle tuhat
nimeä. Nämä ovat …? Satakahdeksan. Ovatko nämä satakahdeksan nimeä? Mahakalin nimiä. Sanokaa sata nimeä.



Alkaako se nimellä Shri Mata? Jätetään se pois, eikö niin? Sahasranama. Kyllä, siinä on Shri Lalitan nimi. Tämä on ylistys sille,
kun Jumalatar tappoi kaksi ’rakshasaa’ nimeltään Shumba ja Nishumba. He ovat kaikki taas tullet takaisin. Nyt seuraa jumalten
ylistys, ja teidän pitää ylistää samalla tavalla. Nyt aloitamme – hän lukee tiettyyn kohtaan, ja sitten hän kertoo teille, että teidän
pitää sanoa ”Ya Devi sarva bhuteshu” – ja hän sanoo ’Buddhi’, ja teidän pitää sanoa ”Ya Devi sarva bhuteshu Buddhi rupena
samsthita.” Tiedättehän – ”Namas Tasyai namas Tasyai namas Tasyai namoh namah.” Hän sanoo ensiksi alun siitä. Tällä
tavalla jumalat ylistivät Jumalatarta, kun Hän tappoi Shumban ja Nishumban. Joten … Ensiksi teidän pitää antaa – ’gheetä’.

Ei ole lusikkaa. Gheetä varten tarvitaan lusikka. Myös kuin kuu. Hän on kuin kuu. Kasvot ovat kuin kuu … Vain vettä. ’Sarva’ on
perimmäinen olemus. Hän on kaiken hallitsija. Äärimmäisen lempeä ja äärimmäisen ankara. Me olemme älykkyys. Hän on
älykkyys jokaisessa ihmisessä.

Hän ilmenee älykkyytenä, puhtaana älykkyytenä jokaisessa ihmisessä. Sano vain ’Shraddha’. Toistakaa nyt yhdessä. Sano
’Shraddha’ – nyt sanokaa. Sitten on sokeri ja sitten vettä. Nyt voivat naimattomat tytöt tulla. Naimattomat. Hän teki sen aina
Bombayssä. Tehkää te samalla tavalla. Sitten... Teidän pitää sanoa, ”Sakshat Shri Mataji Shri Nirmala Devi namoh namah.

Shri Mata Sakshat Shri …” – miten sanotte? Sanokaa vain: ”Om twamewa sakshat Shri Mata”, ei muuta – ”namoh namah.” Kyllä,
ei muuta. Se riittää.

[Joogi: Nämä ovat tuhannesta nimestä poimitut satakahdeksan Mahadevin nimeä, jotka ovat ’Shri Lalita Sahasranamassa’...]

Ensiksi tulee ’Shri Mata’. Nyt sanokaa. ’Pataka nashini’ – kaikkien syntien tuhoaja. Siksi sanoin, että älkää tunteko syyllisyyttä.
Hän tuhoaa kaikki synnit. ’Maha-pat’: kaikkein suurin – ’Maha-pataka nashini’. ’Nistula’ – tarkoittaa ’vertaansa vailla oleva’.

Ensiksi teidän pitää laittaa tähän. Ensin tähän. Mene pesemään kätesi. Naimattomat naiset. Naimattomat. ’Para-shakti’, kaikki
työ johon katse menee, tulee tehdyksi. ’Yogada’. Olen antanut teille joogan, yhteyden. ’Labdhaa. Punya-labdhaa’ – ’punyien’,
ansioiden mukaan.

Jos teillä ei ole punyia, te ette löydä. Jos monia ihmisiä menetetään, siitä ei pidä huolestua; heillä ei ole punyia. Mitä voi tehdä?
’Punya-labdhaa’. ’Shobhana-sulabha-gati’ – ’Shobhana’ tarkoittaa ’armollinen’, ’sulabha’ tarkoittaa ’helppo’ ja siten ’gati’ … ’liike’.
Silloin saadaan – te saatte oivalluksen kuin ’Shobhana-sulabha-gati’. Siinä ei ole mitään häpeällistä, tai se tapahtuu hyvin
kauniisti, ja ’sulabha’ tarkoittaa myös ’helppoa’. ’Shubha-kari’ – suotuisuuden antaja. Ei punaista. Ei, ei punaista.

Kaksi kappaletta. Naimattomia. Yksi henkilö. Hyvä on, kaikki! Teidän on pidettävä siitä kiinni käsillänne. Pidelkää nyt kaikki kiinni
siitä käsillänne. Yläreunasta. Kyllä, pidelkää kiinni oikealla kädellänne. Pidelkää oikealla kädellä. Joku voi pidellä tästä.



Nyt, laittakaa. Kiitos. ’Pasha-hantri, Pasha-hantri’ – He ovat sidoksissa. Hän tuhoaa kaikki sidokset. Jumala siunatkoon teitä.
’Vandaru-jana-vatsala’ – he, jotka kumartavat Häntä, Hän on … Hän on heille lempeä kuin Äiti. Hän hoivaa heitä. Hän hoivaa heitä,
jotka kumartavat Häntä.

Jumala siunatkoon teitä.  

Videon toinen osa: Pujan jälkeen 

Anteeksi. Minä kerron, miten se pitää tehdä. Onko nyt hyvin? Se pitää laittaa edestä taaksepäin, muuten hiukset tulevat eteen.
Kelpaako tämä teille? Odottakaa hetki. Tämä on aika suuri – hetkinen, Minä otan sen. Pitelisitkö sitä? Minä laitan sen suoraan.
Pitele sitä hetki. Tämä on Krishnan maa, ja kaiken pitää olla ylösalaisin. No niin.

Suuri ongelma! Antakaas kun katson. Nyt on paremmin. Kyllä, nyt se on paremmin. Kun se on toisinpäin. Näytän aivan
intiaaninaiselta, inkalta, inkan näköiseltä. Onko hyvä? Molemmin käsin. Jonkun pitäisi ottaa kokokuva. Toivon, että saisitte
muutamia ihmekuvia.

Aarti …[Marathia] Tehkää bandhan. Kundalini on aivan puhdas. Ei, vaan vastapäivään. Ei, ei, vaan noin …. Nyt voit kumartaa.
Katsotaanpa. Pysy vielä kumartuneena. Haluamme katsoa, millainen kundalinisi on. Oikein hyvä. Kokeile nyt häneltä. Liikuta.
Swadishthan. Keskisydän. Pidä tiukasti kiinni, pidä kiinni. Hän on kunnossa. Katso hänen kundalininsa Nabhissa. Voit kumartaa.
Onko hän kunnossa? Vasen Swadishthan ja Nabhi. Nyt on sinun vuorosi.

Tehkää bandhan. Nyt olet kunnossa. Olet kunnossa. Yhdessä, katsotaan yhdessä. Parempi katsoa yhdessä. Tule tähän hetkeksi.
Haluan katsoa kaikkien kundalinin. Nyt on hyvä. Doug, olet kunnossa. Olet kunnossa.

Mutta Vishuddhissa, kurkussa on vielä jotain. Hyvä. Katsotaan nyt jokainen yksitellen. Laita molemmat kädet eteenpäin. Katso
hänen kundalininsa. Tule. Katso hänen värähtelynsä. Ah. Onko nyt hyvä? Ei, vasen ei ole vielä hyvä.

Katsotaanpa. Michael. Pidätä hengitystä. Pidätä hengitystä. Hmm. Lähde pois. Lähde pois! Ah. Nabhi. Onko hyvä nyt?

Oletko kunnossa? Katsotaanpa. Nyt alkoi toimia. Olette niin tarkkoja kaikki! Hän on itsekin hyvin tarkka. Sydän. Valmis! Olet
huolehtinut liikaa asioista. Ei tarvitse huolehtia mistään. Nyt se on puhdas, eikö niin?



Nyt hän on kunnossa. Hän on kunnossa. Oletko kunnossa? Miksi et? Pidättele, pitele hengitystäsi hetken aikaa. Nyt hengitä ulos
…. Tulisitko tänne. Tämä rouva. Kyllä, tule tänne. Hänen keskisydämensä on tukossa.

Pidättele hengitystä. … Istu, alas, istu. Nyt kumarra. Hah! Lähde! Keskisydän … Void … Kävikö hän joidenkin gurujen luona?
Kävitkö? En tiedä mikä on tarot kortit …. Mikä se on, kerro... “Builders of the ….”? Keskisydämesi on epätasapainossa.

Pidätä hengitystäsi. Lähde pois! Pidätä hengitystäsi uudestaan. Hah! Lähde pois! Pidätä uudestaan hengitystäsi. Tuntuuko nyt
paremmalta? Hah! Lähde pois! Miten voit?

Vasen Agnya. Olet kunnossa. Onko hän kunnossa? Katsokaa hänen värähtelynsä. Hänen täytyy työstää vasenta puoltaan.
Tuntuu, että vasen puoli aiheuttaa ongelmia. Keskisydän. [maratia] Ah! Nyt on hyvä. … Nyt.

Hyvä. Onko sinulla jo tuollainen? Pienempi? … Oletko nyt kunnossa? Sait negatiivisuuksia toisista. Älä huolestu. Ei tarvitse
huolestua mistään. Erinomaista! Laita oikea kätesi sitä kohden. Juuri niin.

Ja vasen käsi Minua kohden. Miksi sinulla on niin paljon koruja? Ota pois vähän … Oikein hyvä, erinomaista. Kerro hänelle, miten
pitää tehdä. Vähän enemmän tälle puolelle. Kerro hänelle, että vähän enemmän tälle puolelle. Laita siihen, hah …. Vasen Nabhi.
Miten hän voi? ….

Vasen Swadishthan. Onko parempi? Montako päivää teit sitä? Et kovin pitkään? Kuinka monta vuotta? Laita kynttilä siihen
lähelle. Korkeammalle. Laitetaan siihen valo. Ja välillä pidättele hengitystä. [Marathia] Ah!

Hyvä! Nyt olet kunnossa. Onko hyvä? Mitä Vancouveriin kuuluu? Sinun täytyy meditoida säännöllisesti, se on oikea tapa. No niin,
katsotaanpa …. Patricia. Hän tulee hyvin kurinalaisesta ashramista, jota johtaa Bala Suuri! Olet täysin kunnossa. Olet kunnossa.

Ei mitään ongelmia. Bala tulee kuin Hanumana tänne Amerikkaan hyvin pian. Katsokaas, kun hän aloittaa ihmisten ojentamisen,
hän on hyvä, mutta joskus hän väsyy niin, että hänestä tulee valittamisen mestari - eikö niin? Niinpä sanoin hänelle, että ensi
kerralla hän ei saa enää valittaa Minulle kenestäkään, muuten hän saa …. … Valmis! Hyvä, hän on kunnossa. Erinomaista! Olet
kunnossa, olet kunnossa. No niin. Olet täysin kunnossa.

Kyllä. Jos haluat, voin katsoa sinut uudestaan käsistäni. Olet täysin kunnossa. Oikein hyvä. Ammatistasi; sinun pitää pysyä



työssäsi, ymmärrätkö? Heilut oikealta vasemmalle, oikealta vasemmalle – se ei ole hyvä, eihän? Kokeilepa Minun alaani! Jumala
siunatkoon sinua. Tulet kyllä kuntoon. Katsos, sinun sydämesi alkaa mennä epätasapainoon, sillä jos alat vaihtamaan
työpaikkaa, se vaikuttaa sinuun – laita kätesi Minua kohden.

Olet kunnossa, James, Santa Cruzista huolimatta! Jumala siunatkoon sinua. Olen todella iloinen siitä. En tiennyt, että olet töissä
Santa Cruzissa. Siitä paikasta olen todella paljon huolissani. Jumala siunatkoon sinua. Olen todella iloinen, että olet siellä. Jotain
alkaa tapahtua. Se on hyvä. Olet oikein hyvä.

Muuten Santa Cruz voisi olla – [Joogi: Pitääkö minun pysyä Santa Cruzissa?] Kyllä, Minusta voisit pysyä siellä. Vain harvat
ihmiset voivat ilman, että saavat negatiivisuuksia itseensä, joten sinun pitää pysyä siellä. Jumala siunatkoon sinua. Oliko vielä
muita? Ovatko kaikki olleet täällä? Oikein hyvä. Erinomaista .… Voisit ottaa pois liinan, jos pystyt. Se on Minun, ota se pois vain.
Onko parempi?

Tällä tavalla voitte hoitaa ihmisiä. Ah, no niin. Vasen … vasen Nabhi, vasen Nabhi. Olet kunnossa. Hah, onko nyt parempi? On
parempi. [Joogini: Enkö pidä muita sormuksia?] Parempi niin, koska joskus chakrasi eivät ole kunnossa. Ne aiheuttavat painetta
…. Kuinka?

Kyllä, niin pitää tehdä. Oliko muita? Tulkaa, tulkaa. Nabhi … Swadishthana … Taiteellinen? Hah! Se on hyvä. Voit olla työssä
ravintolassa, ja sinulla voi olla …! Hän on kunnossa. Tulkaa. Olko vielä muita?

Ah, parempi, eikö olekin? Sanoin, että voit etsiä hänelle aviomiehen, koska Minä löysin hänelle miehen hyvin nopeasti! Se
tapahtui niin nopeasti, niin nopeasti, eikö vain? He, jotka sitovat, voivat laittaa kätensä tällä tavalla. Wah, wah, wah, wah, wah!
Voisit ottaa valokuvan. Alex, onko kaikilla jo sellainen? Tulkaa tänne eteen. Katsotaanpa. Oletko kunnossa nyt?

Onko parempi? Nyt on parempi. Antaa sen toimia. Oikein hyvä. Kuinka hän voi? Vasen. Oikeaa puolta vasemmalle. Oikeaa
vasemmalle. Ah, nyt toimii. Hah!

Valmis! Onko hyvä? Miten hän voi? Tuo hänet tänne. Missä toinen vauva on? Missä hän on? Shaun. Shaun, tule tänne. Halusin,
että olisit tullut laittamaan tämän kaulaani. Sinun pitää tulla – hyvä, nyt olet kunnossa.

Jumala siunatkoon sinua – kuule, Shaun, sinun pitää tulla laittamaan tämä Minun kaulaani. Hän taitaa ujostella. No, tämä ei
ainakaan ujostele. Antakaa hänet Minulle. Hän ei kyllä ujostele. Ohoho! Hän ei ujostele. Ooh! Kun sinä itket, niin hänkin itkee!
Hänkin itkee … Katsos nyt, he ovat tehneet pujan, he ovat tehneet kaikkea Minulle, sinä et ole tehnyt mitään!



Shaun, sinun pitää laittaa vähän... Hyvä on, ei häiritä häntä, he kaikki nukkuvat jo. [Joogini kysyy nimestä, jonka hänen lapsensa
sai aikaisemmin] Annoitko hänelle nimeksi “Narasimha”? Missä se tapahtui? Narasimhini. Minä annoin sinulle sen nimen! Milloin
hän syntyi? [Joogini: Viides heinäkuuta.] Ahaa, siksi, koska hän on Leijona. Voit antaa hänelle myös toisen nimen,
yksinkertaisemman. Se tarkoittaa Jumalatteren voimaa.

Ooh! Joku haluaa nousta ylös! Aah! Voitte kutsua hanta nimellä Kesar. ‘Kesar’ tarkoittaa ‘leijonan voima.’ Kesar. ‘Kesari’ on
leijona, ja ‘Kesar’ on leijonan voima; se on sama kuin Narasimha. Se on helpompi nimi, Kesar. Mitä hän haluaa? K-E-S-A-R. Kesar.
Hyvä.

Hän haluaa vielä jotakin. Mitä haluaisit, Shaun, mitä haluat? Shaun, mitä haluaisit? Haluatko tällaisen? Minkä haluaisit syödä?
Minkä haluaisit? Olet nälkäinen. Ota mitä haluat. Ovatko kaikki jo olleet täällä? Hei!

Tule, tule. Mitä haluat? Hyvä on. Antakaa hänelle jotain tästä. Kaikki pitävät rypäleistä. No niin. Katsotaanpas sinua. Kumarra
ensin. Kyllä, hän tulee vielä. Entä sinä?

Olet jo ollut, hyvä. Miten herttaista. Hän on vain vähän ujo. Hän on erinomainen, Shaun on erinomainen! Hyvin kaunista,
erinomaista, katsokaa nyt! Hitaasti hän avaa silmänsä. Hän on hieman ujo. [Joogit: Voita.] Teittekö sitä? Teittekö täällä?

Todellako? Miten hienoa! Ottakaa. Hyvä. Jumala siunatkoon teitä. Tule, annahan kun katson. Oletko jo kunnossa? Eikö vielä?
Voisit istua vähän mukavammin. Olet hyvin väsynyt.

Ota mukava asento, se on tärkeää. Ja katsotaanpa nyt. Mikä hätänä? Hänen vasen puolensa on hyvin väsynyt tänään. Vasenta
Agnyaa on vielä. Ja oikea Swadishthana, Sydän chakrat. Tulehan tänne. David, laita kynttilä hänen taakseen. Noin. Ja nyt laita
molemmat kädet Minua kohden.

Ota kynttilä käteesi. Tuo tuolta. Se, joka on edessäsi. Nyt hän on kunnossa. Hän on kunnossa. Olet kunnossa. Jumala
siunatkoon sinua. Olet kunnossa. Keitä oli vielä? Marathin kielessä ’I’ tarkoittaa myös sanaa ‘minä’.

Onko parempi? No – eikö toimi? [Joogi: Shri Lalita.] Se ei ole kunnossa. Laita oikea käsi Äiti Maata kohden. Hah! Hän on
kunnossa. Olet kunnossa. Jumala siunatkoon sinua. Tule.



Kasva nyt nopeasti, sinun pitää antaa oivalluksia! Hah! Hyvä. Hän on kunnossa. Olet kunnossa. Nyt sinä voit tulla. Olet jo ollut
täällä. Kaikkiko? Hyvä. Sydän.

Oikea Swadishthan. Vasen Swadishthan. Sydän. Molemmat puolet. Sydän. Kummallinen yhdistelmä – vasen ja oikea
Swadishthan ja Sydän. Nyt tuntuu Keskisydän. [Marathia] Hah! Pidättele hengitystä. Tee sillä tavalla, tee sillä tavalla.

Hah! Onko parempi? Nyt on parempi. Kyllä, nyt on parempi. Parempi, mutta hänen pitää työskennellä sen kanssa. Halloo! Pitää
työskennellä, koska se on kummallinen yhdistelmä: vasen Swadishthan, oikea Swadishthan, Sydän, ja Sahasrara. E-G-O. Sitä se
yksinkertaisesti on. Hiero oikeaa jalkaani?

Vielä. Nyt voisitte laittaa oikean kätenne Minua kohden ja vasemman käden ylös. Katsotaanpa, yksi kerrallaan. Onko nyt
parempi? Vasen puoli ei ole vieläkään kunnossa. Jospa molemmat ottaisitte sitruunan ja chilejä? Se voisi auttaa. Mitä te olette
tehneet? Oletteko olleet … En tiedä, mitä olette tehneet. En oikein ymmärrä.

Oikealla puolella oli jotain, mutta vasemmalla ei ollut mitään. Vasen Nabhi. Hyvin yliaktiivinen maksa. Tällä tavalla olet paljon
paremmassa kunnossa. Vasen Nabhi on hyvä, mutta se taitaa olla vasen Swadishthana. Johtuuko se psykologian opiskelusta?
Meditoitko? Katsos, ajattelin, että oikeanpuoleisuus voisi tasaantua jossain rauhallisemmassa paikassa, että saataisiin ensin
vauhtia hidastettua. Sitten kaikki tulee kuntoon. Vauhtia pitää hidastaa.

Sinun pitää sanoa: “Minä en tee mitään.” Anna kaikki Jumalan käsiin. Onko vieläkin? Nyt on parempi. Se on hyvin yllättävää. Mikä
tämä on? Lahja? Hyvä on. Kiitos. Mikä tämä on – kaksi lahjaa? Kaksi ei ole sallittua!

Mikä tämä on? Tämän täytyy olla se lahja! Tämä on hänen jekkunsa: Olin ostamassa laukkua, ja hän ostikin sen! Ooh, kuinka
kaunis. Me kinastelimme aika kauan. Mr. Dannya on aika vaikea voittaa! Mutta sinä huijasit Minua. Kuule, tämä ei ole... Tämä oli
viekas temppu. Ne kaksi muuta eivät haittaa, mutta tämä oli viekas temppu. Se on kyllä kaunis, eikö olekin?

Ovatko nämä magneetteja? Kaunis. Oikein hyvä. Meidän pitää hankkia matkalaukku, missä kaikki nämä voidaan säilyttää,
useammassa laatikossa. Tämä voitaisiin laittaa sinne sisään …. Mutta hän sanoi, että hänellä on laatikko, johon hän jättää tilaa.
Mutta he eivät ole vieläkään soittaneet. Ahaa, hän huolehtii sitä asiaa. Hyvä on. Onko parempi?

Oletko paremmassa kunnossa? Ensin taloudellinen tilanteesi pitää tulla kuntoon, sitten sinä tulet kuntoon. Jos todella olet



menossa Meksikoon, silloin voisit ansaita myös rahaa. Ja vaimosi on myös hyvin etevä. Jumala siunatkoon sinua. Mutta kuinka
he voisivat saada asiansa vakiintumaan yhtäkkiä? Heidän pitää pyytää täällä valtiota ottamaan heidät töihin, tai jotain. Mutta
siellä ei ole mitään työnsaantiongelmia? Hyvä on. Se on hyvä ajatus.

Jumala siunatkoon teitä. En tiedä millainen johtaja hänellä on. Hän on ehkä tullut huonoon kuntoon johtajansa takia. Millainen
hän on? [Joogi: Kamala, Äiti.] Ahaa, sitä se siis oli. [Joogi: Garamin setä.] Ethän sinä ole mitenkään huono. Tiedän. Kuulin siitä.

Sen täytyy johtua hänestä. On parempi muuttaa hänet muualle. Kuten hän sanoo, sinulle löytyy kyllä jotain sopivaa. On parempi
kokeilla sitä. Koska se varmasti saa hänen vauhtinsakin alas, koska sinun maasi liikkuu hitaasti. Tämä on hyvin nopeatempoinen
paikka; Amerikka on hyvin nopea. He, jotka eivät ole nopeita, voivat tulla tänne, mutta he, jotka ovat nopeita, heidän pitäisi lähteä
pois täältä. Ensin ajattelin, että olisi mukavaa, jos menisitte New Yorkiin, mutta New York ei ole yhtään sen parempi, ja se ei sovi
teille. Joten, jos voisitte mennä Meksikoon, se olisi parasta. Sitten kun he ovat kunnossa, ei ole mitään ongelmia, kun he ovat
tasapainossa.

Mutta nyt molemmat ovat epätasapainossa. Siellä on hyviä ihmisiä, he ovat mukavia, siinä maassa ei ole kamalia ihmisiä. Paitsi
musta magia, jota he harrastavat, mutta sekin voidaan korjata. Pikku hiljaa he tulevat kuntoon. Kaikki on paljon halvempaa siellä,
niin paljon halvempaa …. Kyllä, käsin tehtyjä, sekin on hyvä asia, verrattuna teollisiin tuotteisiin. No niin. Kiitos hyvin paljon.
Jumala siunatkoon teitä. Kiitos käsilaukusta.

Jumala siunatkoon teitä. Nyt kun olette antaneet Minulle käsilaukun, saatte paljon rahaa tänne! Tulette saamaan paljon rahaa
tähän ashramiin. Tiedoksenne, että kukaan ei ole vielä antanut Minulle käsilaukkua. Tämä on ensimmäinen kerta. [Joogi:
Suotuisuuden vuoksi meidän pitäisi laittaa sisään yksi dollari.] Aah, hyvä idea – yksi dollari siis. Viisi dollaria on liikaa. Yksi
dollari. Ei, ei, ei.

Ovatko nämä pujarahoja? Nämä teidän pitää antaa seuraavassa yleispujassa, kun sellainen järjestetään, eikö niin? Nyt olen
saanut tämän käsilaukun, se riittää. Teillä ei ole yhtä dollaria, niinkö? Hyvä on. Mutta nyt hän antoi kaksikymmentäyksi dollaria.
Siinä meillä on toinen hankala ihminen! Hyvä. Mitä tarkoitin oli se, että kaikki nämä pujarahat pitää laskea ja laittaa pakettiin, ja
voitte antaa ne sitten Minulle yleispujassa, mutta omana lahjananne – ymmärrättekö? Oikea puja tulee olemaan siellä.

Tietysti tänään oli myös oikea puja, se oli hieno puja, mutta Krishna Puja pidetään sitten siellä. Kiitos paljon. Tämä on aika
tyylikäs Minulle. Oikein hyvä. Tiedättekö, onneksi Minulla on nyt neljä käsilaukkua. Meidän pitää tehdä bandhan tälle herralle.  
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Kumarran kaikille totuuden etsijöille. Mutta totuudella on kaksi puolta: illuusio, jonka näemme, voi vaikuttaa totuudelta, ja
illuusion olemus voi myöskin ilmentyä totuutena. Mutta toinen puoli on absoluuttinen, ja se on tunnettava, se on koettava
keskushermostonne kautta. Se ei ole mentaalinen heijastuma, jota voimme ajatella, ei myöskään emotionaalista mielikuvitusta,
vaan totuus on se, mitä se on, sitä ei voi muuttaa. Sen kanssa ei voi tehdä kompromissia. Meidän on nöyrryttävä, jotta voimme
tuntea totuuden. Olemme löytäneet niin monia asioita tieteessä nöyryyden kautta, jota emme ole tähän mennessä tunteneet.
Mikä tahansa ulkopuolelta tunnettu, kuten puu, sillä on oltava juuret. Ja niitä juuria ei tulla tuntemaan, jos vain katsoo puuta. Ja
kun joku puhuu juurista, me järkytymme, koska meillä ei ole ollut tietämystä niistä aiemmin. Siten olemme ehdollistuneet
näkemään vain puun, ja emme saa mieltämme ymmärtämään, että sillä täytyy olla jonkinlaiset juuret.

Joten me voimme sanoa, että ihmiset ovat edistyneet tieteissä aika paljon, he ovat kehittyneet, ja on ilmaantunut kehittyneitä
maita. Mutta ihmiset eivät tiedä, että jos he eivät etsi juuriaan, he tulevat tuhoutumaan täysin. Kun siis olen teidän edessänne,
kenenkään ei pitäisi tuntea, että olisin tullut loukkaamaan teitä, vaan että olen tullut kertomaan teille juuristanne, niistä hienoista
ominaisuuksista, joita teissä itsessänne on. Tunnemme monia hienoja energioita ympärillemme, kuten sähkö- ja painovoima,
tunnemme ne tieteellisen tiedon kautta. Mutta meissä on olemmassa hienojakoisempia energioita, joita meidän olisi yritettävä
ymmärtää tiedemiesten kaltaisella nöyryydellä ja avomielisyydellä. Joten mitä tahansa ongelmia kohtaammekin lännessä,
meidän olisi yritettävä ymmärtää niitä. Kuten eräs henkilö Amerikassa kysyi minulta, mitä vikaa lännessä on - meidän on
nähtävä, mitä meille on tapahtunut evoluutiossamme. Kun me edistyimme teollisen kehityksen kautta, kehitimme tietynlaisen
temperamentin ja tietyn arvojärjestelmän. Teollistuminen oli hyvä idea, mutta meillä ei ole ymmärrystä, mihin lopettaa sen
kehitys. Ja siksi, kun menemme erittäin teollistuneisiin maihin, ajattelemme, että syömme vain kemikaaleja, emme ruokaa.

Tasapaino olisi pidettävä yllä, mutta miten? Tuntemalla juuremme. Ensimmäinen ongelma, jonka tiedän länsimaisesta mielestä,
on se, että se on olemukseltaan mentaalinen; se on kehittänyt tämän mentaalisen kykynsä ohitse tasapainon. Kuten
teollisuudessa, jossa on oltava uusia asioita, jotain uutta tekeillä koko ajan; joka kerran meidän on myytävä joitain hyödykkeitä,
meillä on oltava uutta muotia, muuten koneet näkevät nälkää. Samoin meidän aivomme alkavat tuottaa uusia asioita, siten nämä
asiat ovat ihmisen tekemiä. Mentaaleissa projisoinneissa alamme ajatella koko ajan uusia asioita ja me pidämme kaikesta
uudesta, jota kohtaamme. Meidän on hyvä tuottaa uusia asioita, mutta ei kuitenkaan sellaisia, jotka ovat täysin vailla mitään
perinteisiä arvoja. Kuten eräänä päivänä kysyin: "Mikä Freudissa on niin erityistä, miksi hyväksyitte hänet ettekä Jungia?" Syyksi
kerrottiin, että Freud antoi meille uusia ideoita. Mikä tahansa uusi ei ole aina hyväksi.

Esimerkiksi muovi oli joskus uutta, ja te tiedätte, mikä oli muovin kehityksen tulos. Jos se oli totta materian osalta, miten sitten
on henkisyyden laita? Joten myös etsiessämme totuutta, yritämme koko ajan saavuttaa uuden metodin. Ja luulen, että pahuus,
joka tuli ilmi vääränlaisten gurujen kautta, on vastaavanlaisen tarpeen tuotos. Vain 70-100 vuotta sitten, arvioisin, Intiassa ilmeni
yhtäkkiä uusien ideoiden uusi aalto, syntyi tietoisuus juurista. Jotkut niistä asioita, joista puhutaan, ei ole kirjoitettu Vedoihin, ei
Puranoihin eikä mihinkään itämaisen tiedon kirjaan. Ei myöskään mihinkään Kristuksen jälkeen kirjoitettuun kirjaan, kuten
Raamattuun tai Mohammed Sahibin Koraaniin eikä Zarathustran kirjoituksiin. Sillä ei ole myöskään mitään suhdetta ikiaikaisiin
löytöihin juuristamme. Ja samoin meillä oli ongelma uskonnosta. Tarkastellaanpa esimerkiksi kristinuskoa.
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Kristus tuli maan päälle, kuten tulette tietämään, luomaan meihin erityisen tietoisuuden hengestä. Hän sijaitsee meissä sisällä
tietyssä keskuksessa, jota kutsumme Agnya-chakraksi, ja häntä kutsutaan intialaisissa kirjoituksissa Mahavishnuksi. Ja
puhtaimmassa muodossaan Hän ilmenee Omkarana, Logoksena. Hänestä on kirjoitettu niin paljon lännessä, länsimaisessä
tiedossa, mentaalilla tavalla, mutta itseasiassa Hänet on laajasti tunnustettu myös intialaisessa filosofiassa. Et voi ymmärtää
Kristusta mentaalien päätelmien kautta, koska Hän on mielen yläpuolella. Hän itse on sanonut: "Te tulette syntymään
uudestaan." Kun Nicodemus sanoi: "Mitä tarkoitat uudelleen syntymällä? Tulenko menemään takaisin äitini kohtuun?" "Ei", Hän
sanoi, "se mikä on syntynyt lihaksi, on lihaa, ja te tulette syntymään uudestaan Pyhän Hengen kautta." Ja mikä on Pyhä Henki?

Kun Canterburyn piispalta kysyttiin tämä kysymys, näin sen televisiosta, hän sanoin: "Olen agnostikko." Haastattelija kysyi sitten
häneltä: "Mitä sitten teet täällä?" Hän sanoi: "Teen työtäni." Silloin haastattelija sanoi: "Hyvä on, minä myös teen työtäni." Syntyi
keskinäinen ymmärrys kahden mentaalin heijastuman välillä. Pyhä Henki on heijastuma teissä, se on Kundalini. Ei, näytähän
heille, missä Kundalini on. Alempi - ei, ei, näytä kundalini, sacrum-luun kohdalla. Kundalini on kuvattu erittäin selkeästi monissa
Intian kirjoituksissa. Raamatussa on sanottu, "Se tulee ilmestymään eteenne tulen liekkien kaltaisena."

Nämä ovat keskukset ja tämä on Elämän puu, josta on puhuttu. Koraanissa se on kuvattu termillä Assas. Ei missään näistä
ikivanhoissa kirjoituksissa aina Kabirin aikoihin asti, mikä oli neljä-viisi sataa vuotta sitten, kukaan ei ole sanonut, että kundalini
aiheuttaa mitään ongelmia. Mutta olen nähnyt monien kirjoittavan kirjoja kundalinista noita aikoja myöhemmin, ja on olemassa
hyvin paksu kirja, josta hämmästyin nähdessäni sen kuvauksen. Siinä saksalainen kirjailija sanoo kundalinista, että se tuottaa
kuumuutta ja voi aiheuttaa sairauksia, se voi saada teidät tanssimaan ja hyppimään. Näin he siis ovat yrittäneet ehdollistaa
teidät evoluutioprosessia vastaan. Ja uskonnot, jotka tulivat suurten inkarnaatioiden jälkeen, yrittivät myös samaa temppua.
Paavali oli se henkilö, joka aloitti tällaisen ehdollistamisen Raamatussa. Itse asiassa Paavalilla ei ollut mitään tekemistä
Kristuksen kanssa. Minkä vuoksi hänestä kerrotaan Raaamatussa, en ole voinnut ymmärtää sitä lapsuudestani asti.

Ja sitten hän syntyi Augustinuksena, joka jälleen teki uskonnon, järjesti ja ehdollisti sen. Ja tänään, hämmästyttävää kyllä,
ihmiset haastavat Kristuksen syntymän, ja Hänen jumalalliset voimansa, jotka luovat ihmeitä. Nyt siis mentaalin heijastumansa
kautta ihmiset yrittävät todistaa, että Hän oli kuin kuka tahansa meistä. Ja myös likaisia asioita on sanottu Hänestä ja Hänen
Äidistään. Tämä on helvetti, jonka olemme luoneet mentaalien heijastumiemme kautta. Kuinka uskallamme sanoa tällaisia
asioita Kristuksen kaltaisesta hienosta persoonallisuudesta! Meidän egomme on tehnyt meistä niin julkeita ja röyhkeitä, että
valmistelemme omaa tuhoamme haastamalle tällaisia persoonallisuuksia, jotka todella voivat suojella meitä ja ohjata henkistä
ylösnousuamme. Tämä on myöskin uutuuden ilmiön aikaansaannosta, kun mielemme haluaa löytää aina jotain uutta, mikä
kehittää egoamme. Kuten jos menet Amerikkaan, sinun on parasta aina kysyä, kuinka avata kylpyhuoneen hanat, koska jokainen
hana on erilainen. Voit painaa vahingossa jotain kohtaa, ja kastut täysin, koska siellä halutaan kaiken olevan uudenlaista. Ja
heiltä menee tunteja päättää, minkälaisia hanoja heillä tulee olemaan.

Kun yrität mennä sisälle amerikkalaiseen autoon, on paras kysyä, kuinka avata ovi, koska jos olet tuttunut vanhoihin autoihin, et
ehkä tiedä miten, koska mekanismi saattaa olla uusi. Tämä tarve päättää itse, on mennyt niin pitkälle, että ihmiset todella
vaikuttavat olevan kuin typeriä lapsia. Ego lopettaa henkilön kypsyyden. Egon ehdollistuma on kaikista pahin, sitä ei voi poistaa.
Jos olet ehdollistunut superegollesi, saat kipuja ja ongelmia, mutta kun sinulla on egoa, aiheutat toisille ongelmia ja



aggressioita. Ku he yrittävät päästä eroon egostaan, he yrittävät tehdä sen jonkin mentaalisen prosessin kautta, kuten
ytittämällä pukeutua primitiivisiksi ihmisiksi. Pukeutumalla primitiiviseksi ihmiseksi, aivomme eivät muutu primitiivisiksi.
Tiedättehän, että tässä ollaan nyt saavutettu ääritila, ja olisi lopetettava käyttäytyminen näin typerällä tavalla. Jos menet
Englantiin, huomaat, että ihmiset käyttävät hassuja värejä, värjäävät hiuksensa omituisesti, ja he kutsuvat itseään punkkareiksi.
Kerran kysyin joiltain heistä, jotka tulivat kokoontumiseemme: "Miksi teette tällaisia asioita itsellenne?"

He sanoivat, että se tekee ihmisistä hyvin vetovoimaisia. Mielestäni he näyttivät klovneilta, mutta heidän mielestään he näyttivät
siten vetovoimaisilta. Joten toinen kirous, jonka tajusin, on että mielestämme muiden tulisi tuntea vetovoimaa meitä kohtaan.
Mutta mitä hyötyä siitä on? Sen tavoittelu on ilotonta. Jos kaikki tuntevat vetovoimaa meitä kohtaan, mitä sillä saavutetaan? En
pysty ymmärtämään sitä. Päinvastoin, se aiheuttaa ongelmia. Tarkoitan, että jos käyttäydyt kuin punkkari, voit sokeutua
vaikeasti, tai ehkä sinulle kehittyy ongelmia pään alueen ihoon. Se tapa, jolla silmänne vilkuilevat koko ajan nähdäksenne kuinka
monet katsovat teitä, tiedättekö, mihin se johtaa?

Se johtaa Alzheimerin tautiin, joka on nyt lisääntynyt, ja on varhainen hulluuden oire. Nythän Amerikassa on huomattu, että jo
ennen 35 vuoden ikää yksi viidestä saattaa sairastua mielenterveydeltään - yksi viidestä, voitteko kuvitella? Yksi viidestä, näin
luin Valituista Paloista tänään. Saattaa sairastua. He kutsuvat sitä Alzheimerin taudiksi. Alzheimerin tauti, se on uuden
sairauden nimi. Se on tiedemiehen nimi, Alzheimer tai jotain sellaista. Ja on väitetty, että tultuamme 35 vuoden ikäiseksi, nämä
seikat alkavat vaikuttaa. Mutta Intian kaltaisessa yksinkertaisessa maassa tai muissa maissa, joissa ei ole kehitytty niin paljon
flirttailussa, heillä ei ole tätä sairautta. Siksi Kristus on sanonut: "Teillä ei saa olla himokkaat silmät."

Ja on niin vaikeaa ymmärtää, että ihmiset, jotka menevät kirkkoon, haluavat tätä. Olen pahoillani, että minun pitää puhua tästä,
koska huomasin tämän ilmiön kaikkialla lännessä. Tämä on kauhistuttava tauti joka hiipii keskuuteemme. Se näyttää hyvin
pinnalliselta ilmiöltä, mutta ei ole sitä, vaan sillä on syvät vaikutukset. Silmien pitää olla niin viattomat, että ei tulisi olla lainkaan
ahneutta ja himoa, joka ilmenisi silmien kautta. Ainoa ratkaisu, jonka näen tähän, on kundalinin nousu ja itseoivallus, jonka
kautta Kristus on herännyt teidän sisällänne keskushermostossanne. Hän sijaitsee Agnya-chakrassa, joka on optisen kiasman
kohdalla - joka sijaitsee optisessa kiasmassa. Jos henkilössä ei ole viattomuutta, silloin Agnya-chakra tukkeutuu. Ja tämä on
suurin puhdistuminen, jonka tarvitsemme nykyaikana. Kuvitelkaapa, ihmiset sanovat olevansa kristittyjä, nämä ovat kristittyjä
kansakuntia, ja ihmiset tekevät täysin Kristuksen vastaisia asioita - se on hyvin hämmästyttävää.

Olipa sitten saarnattu mitä tahansa, kuten on sanouttu, että jokaisen sisällä on henki, silti Intian typerät älyköt puuhailevat vain
kastijärjestelmän parissa. Näiden älyköiden tulisi ymmärtää, että he eivät voi älyllistää Jumalaa. Ihmiset eivät pidä, kun kerron,
että teidän on puhdistettava itsenne tullaksenne viattomiksi henkilöiksi. Ongelma nykyajan lännessä on, että se on menettänyt
arvonsa, ainakin mitä puhdistumiseen tulee. Puhdistuminen ei koske tässä ruumista, ei sitä miten puhdistamme itsemme
ulkoapäin - ei sitä miten esittelet itsesi, vaan millainen olet sisältä. Tuho ei toteudu ulkokuoressa, vaan itsemme sisällä. Me
rakennamme omaa tuhoamme joka hetki. Kun menin vuonna 1972 ensimmäistä kertaa Amerikkaan, sanoin heille: "Teidän ei
tulisi hyväksyä freudilaisia teorioita eikä sotkeutua tyhjänpäiväisiin perverssioihin. Jos teette niin, teille saattaa kehittyä sairaus,
joka tulee tappamaan kokonaisia kansakuntia." Ja AIDS-epidemia on alkanut, kuten tiedätte.

Te tulette iloitsemaan, kun tiedätte, että kundalinin heräämisen kautta voitte hoitaa kaikkia näitä sairauksia. Koska kun kundalini
on herännyt, hienoin asia, joka toteutuu on, että mitä tahansa siihen asti on tapahtunut, loppuu täysin. Näin tapahtuu jokaisessa



chakrassa, erityisesti Agnyassa. Kun kundalini avaa Agnya-chakran, Kristuksen jumalainen aspekti herää. Silloin ego ja superego,
jotka ovat tehneet meihin munan kaltaisen rakenteen, tulevat vain imeytymään pois spontaanisti, koska kundalini on elävä
energia, joka puhdistaa teidät täydellisesti. Silloin uskotte, että Kristus kuoli meidän puhdistumisemme vuoksi. Hän kärsi ja
ristiinnaulittiin, jotta Hän voisi saapua siihen pieneen alueeseen egon ja superegon välissä. Nyt on tullut aika todistaa todeksi
kaikki nämä hienot inkarnaatiot ja suuret kirjoitukset. Kun puhummme jumaluuksista,ihmiset hämmästyvät kovasti, koska he
eivät ole koskaan kuulleet aiheesta. Jumaluudet ovat virstanpylväitä, kuten ne ihmiset, johtajat, jotka tulivat pelastamaan
meidät.

Heillä oli jumalallinen voima puolellaan, ja joka kerran kun he tulivat maan päälle, he yrittivät antaa meille uuden tietoisuuden.
Jos aloitamme ensimmäisestä chakrasta, se on juuri se paikka, jossa hiili syntyi kemian alkuaineiden jaksollisuuden laissa. Vain
hiilen muodostumisen kautta orgaaninen kemia tuli mahdolliseksi, ja sen kautta, myöhemmin, saimme aminohapot, ja sitten
aminohapot muodostivat elämän. Sitten elämä ilmeni ameeban muodossa, ja ameebasta on tähän päivään mennessä
muodostunut ihminen. Mutta miksi emme mieti syytä tälle, sen merkitystä, miksi meistä tuli ihmisiä? Onko siinä jotain erityistä,
että vain meistä ihmisistä piti tulla inhimillisiä? Ja mikä on elämämme tarkoitus? Onko se vain katsoa kellojamme ja tuhlata
aikaa uhkapeliin? Tämänkö vuoksi olemme syntyneet - että meillä ei ole lainkaan kunnioitusta itseämme kohtaan?
Kevytmielisyys on rikos jumalaisesta näkökulmasta.

Teidän tulisi tietää, että olette hyvin syviä persoonallisuuksia. Katsokaamme niitä seitsemää kerrosta, joista olette rakentuneet.
Te olette kaikkien niiden instrumenttien ruumiillistuma, joita voitte ajatella. Nyt vain se, minkä täytyy tapahtua, on viimeinen
silaus. Ja kun se tapahtuu, teistä tulee täysin puhdistuneita, teistä tulee todellinen instrumentti. Kuten kaikkien instrumenttien
tulee olla yhdistetty päävirtalähteeseen, samoin teidän tulee olla yhteydessä. Ja silloin tajuatte, kuinka hienoja te olette, kuinka
dynaamisia olette, miten suuria voimia teillä on. Mutta tämän ei ole tarkoittu olevan pinnallista, tai niitä varten, joilla ei ole
kunnioitusta omaa olemustaan kohtaan. Se tapahtuu vain ihmisille, jotka ovat totuudellisia ja rehellisiä etsinnässään. Siten
meidän on tärkeää tietää, että jos aiomme tulla Jumalan valtakunnan asukkaiksi, meidän on saatava itseoivalluksmme,
Itsemme.

Buddha meni sanomassaan niin pitkälle, että hän sanoi: "Älkää puhuko Jumalasta, puhukaa vain Itsestä." Jopa Mahavira sanoi
saman asian. Zeniläiset menivät vielä pidemmälle, ja puhuivat vain ajatuksettomasta tietoisuudesta. Se on ensimmäinen
tietoisuuden taso, joka saavutetaan kundalinin herätessä, ja teistä tulee täysin tietoisia ilman ajatuksia. Kun näet kauniin järven,
jossa ei ole lainkaan väreilyä, voit nähdä täydellisen luomuksen, joka siihen heijastuu antaen täydellistä iloa. Siihen asti emme
ole tunteneet iloa, jolla ei olisi kaksijakoisuutta. Me tunnemme onnellisuuden, joka ei ole muuta kuin egon hemmottelua, ja kun
ego hieman romahtaa, meistä tulee onnettomia - tämä on se illuusio, jossa elämme. Tullaksemme todellisuuteen, meidän on
tultava Itseksi, ja tämä Itse on egon ja superegon yläpuolella. Silloin ette elä enää suhteellisessa termistössä, vaan elätte
suhteessa absoluuttiin. Niin kuin vain tuntisit viileän tuulen käsissäsi.

ikään kuin tietokone olisi käynnistynyt, ja niin sinulla on jumalaista todistusaineistoa. Jopa silloin kun suuntaat kätesi mitä
tahansa kysymystä kohti, saat vastauksen viileän tuulen kautta, mikä tarkoittaa "kyllä, oikein hyvä" ja kuuman tuulahduksen, joka
tarkoittaa "huono". Saatat jopa saada rakkuloita käsiisi, jos menet lähelle jotakuta, joka on riivattu henkilö. Kaikki tämä tieto tulee
sinulle tiedostamattomasta lähteestä, joka on tullut tietoiseksi keskushermoston kautta. Tämä on jotain, joka teidän on
ymmärrettävä, että tiedostamattoman on tultava tietoiseksi. Joten mitä tahansa tietoa teillä on ollut tähän asti
tiedostamattomasta, on nyt täysin selkeästi ymmärrettävissä logiikan kautta. Joten ensimmäinen asia, joka tapahtuu
keskushermostossa, on se, että teistä tulee - sanon taas, että teistä tulee - kollektiivisesti tietoisia. Tämä ei ole mentaali



heijastuma, vaan se todella tapahtuu. Te myös tunnette itsenne, koska teillä on tieto omista keskuksistanne. Ja jos tiedätte,
kuinka hoitaa näitä keskuksia, silloin olette täydellisiä, täydellisen terveitä ja iloisia.

Sahaja Yogan esittelyssä sanotaan: 'saha' tarkoittaa kanssa, 'ja' tarkoittaa syntynyt - se on spontaania. Ja 'jooga' tarkoittaa
yhdistymistä. Sillä on myös toinen merkitys, sitä kuvataan 'yuktiksi' joka tarkoittaa temppua. Yukti. Ja se tarkoittaa myös
kätevyyttä, kuinka käsitellä tätä voimaa, kun se alkaa virrata kauttasi, tietääkseen kaiken siitä, joten se on tulkittavissa. Tämä
kaikki on teidän omaanne. Yksi valaistunut valo sytyttää toisia. Siinä ei ole sitoumuksia. Se on kaikki teidän omaanne, joka teidän
on saavutetava ja sitten vakiinnutettava. Kaiken tämän on oltava vapaata, koska se on luonnon lahja, se on elävä prosessi, ette
voi maksaa siitä.

Ette voi maksaa Äiti maalle siitä, että siemen itää, vai voitteko? Kuinka paljon maksamme kukille, että niistä tulee hedelmiä?
Luonto ei ymmärrä rahaa, samoin Jumala ei ymmärrä rahaa. Mutta tavalla, jolla olemme eläneet tähän asti, olemme aina
maksaneet Jumalan työstä. Erityisesti sveitsiläiset uskovat, että jos annatte rahaa joillekin maille, teette silloin Jumalan työtä.
Köyhyys on ihmisten aikaansaannosta, ei Jumalan. Intian kaltainen maa, jota ulkopuoliset ovat hallinneet kolme sataa vuotta,
onko niin hämmästyttävää, jos siitä tulee köyhä? Joten se osoittaa, että antamalla rahaa, ette voi tehdä Jumalan työtä. Se on
ihmisten ongelma, ihmisten luoma, ja ihmisten ratkaistava asia. Jumalan työ on puhdasta myötätuntoa, myötätuntoa, joka ei
puhu, ja jota ei voi arvottaa rahalla.

Se vain virtaa, säteilee ja toimii. Se ei odota mitään, sitä ei voi kontrolloida, sitä ei voi tappaa, se ei tarvitse mitään suojelua - tätä
on Jumalan työ. Sillä kuka on Jumalan silmissä "toinen"? Me kaikki olemme olennainen osa Hänen olemustaan. Jos yksi käsi
auttaa toista kättä, onko siinä mitään syytä kiitollisuudenvelkaan? Joten on ymmärrettävä ero Jumalan työn todellisuuden ja
illuusion välillä. Jumalallisuuden laatu on sellainen, että se sammuttaa janon samoin kuin vesi tekee. Se antaa sinulle valon, joka
opastaa, se antaa sinulle voiman, jolla voit puolustaa totuutta, se antaa sinulle myötätunnon, joka saa sinut nauttimaan
hyveistäsi. Se antaa sinulle vetovoiman, joka vie sinut hengen korkeammille tasoille. Se löytää kaikki illuusion valtameren
helmet.

Se antaa sinulle sisäisen ja ulkoisen rauhan, ja saat aina virvoittua autuuden ja ilon suihkuilla. Teidän oikeutenne on saada se,
teidän tulisi saada se. Tämä on se asia, joka teidän on tarkoitus saavuttaa - mutta nöyryyden kautta. Se on tärkeää, armon
osoituksena, kun joku antaa sinulle mitalin, sinun pitää kallistaa päätäsi. Samoin, kun sinut koristellaan hengellä, sinun on
taivutettava pääsi Jumaluuden edessä. Kun yleisö taputtaa sinulle ja antaa suosionosoituksia, nousee osoittamaan suosiota,
näyttelijä kumartaa, hän tervehtii yleisöä. Hän tervehtii yleisöä kunnioittaen - eikö niin? Samoin, meidän tulee tervehtiä
kunnioittaen Jumaluutta. Se, minkä annamme pois, on automaattisesti egomme ja superegomme. Toivon, että tänään te kaikki
saatte itseoivalluksenne.

Ja ylihuomenna, kun puhun hengestä, toivon, että pääsette miellyttävästi mukaan. Teidän on myöhemmin vakiinnuttava siinä
täydellisesti. Muutoin se on kuin Kristuksen vertauskuva siemenistä, jotka itivät, mutta eivät juurtuneet. Jumalan siunausta
kaikille. Te halusitte kysya minulta joitain kysymyksia? Hyva. Kokeillaanpa. Kuinka suojata itsensa joltakin, jonka chakroissa
tunnette olevan jotain epamukavaa? Ego-ongelma. Hyva on.



Siita teidan on opittava jotain. Jo ennen itseoivallusta teihin tarttuu negatiivisuuksia toisista, mutta te ette tunne sita. Mutta
itseoivalluksen jalkeen tunnette sen, valiaikaisesti, mittalaitteen tavoin. Niinpa teidan on opittava suojatumaan, ja kun tulette
kokoontumispaikkaamme, teille tullaan kertomaan tasta yksityiskohtaisesti. Milloin tahansa tulen Sveitsiin, tai mihin muuhan
paikkaan tahansa, huomaan etta tilaisuudet ovat taynna, ihmiset haluavat kuunnella Minua, mutta he eivat halua kuulla sita, etta
heidan on tehtava tasta harjoitus, taydellinen ymmartaminen, taydellinen tapahtuma. Siihen ei ole mitaan kurssia, mutta teidan
on itse opittava ymmartamaan niita, jotka ovat sen saavuttaneet, ja siten teista itsestanne voi tulla mestareita. Teidan on vain
annettava sille hieman aikaa. Sveitsilaiset ovat hyvia tekemaan hienoja kelloja, ja he haluavat ihmisten saastavan aikaa, mutta
heilla ei ole aikaa Jumalalle. Samoin myos japanilaiset tekevat hienoja kelloja, mutta heilla ei ole aikaa Jumalalle. He tekevat
kelloja toisille, eivat itselleen.

He ovat hyvin kiireisia tekemaan kelloja. Ja teidan on oltava hyvin itsekkaita, huolehdittava itsestanne. Parempi saastaa hieman
aikaa Jumalalle ja itsellenne. Joten nyt meilla on aikaa - jos teilla on kysymyksia, voitte aina muistaa etta meilla on saannollinen
kokoontumispaikka Sveitsissa, jonne voitte aina menna tapaamaan naita henkiloita, ja saada kaikki vastaukset heilta. Joten,
aivan aluksi minun on kehoitettava teita antamaan anteeksi itsellenne ja unohdettava kaikki, mita olen sanonut, koska en halua,
etta te tuntisitte syyllisyytta mistaan. Suurin este lannessa on, etta ihmiset tuntevat syyllisyytta kaikesta. Jopa jos olet
pukeutunut johonkin epasopivaan, alat tuntea syyllisyytta. Me tunnemme syyllisyytta aivan liikaa, joten minun on tehtava hyvin
noyra pyynto, etta ette tuntisi asioista enaa lainkaan syyllisyytta. Mita tahansa te olette tehneet, mita tahansa on ollut, tehdan
tulisi tietaa, etta te olette Kaikkivaltiaan Jumalan temppeleita, ja kundalininne on taysin kykeneva antamaan teille itseoivalluksen,
puhdistamaan teidat taysin. Mutta alkaa tunteko syyllisyytta mistaan.

Tama on ensimmainen ehto: meidan on suhtauduttava itseemme lempeasti, koska tulemme astumaan Jumalan valtakuntaan.
Toinen asia, jota minun on pyydettava teilta, on etta meidan on otettava vastaan Aiti maan tarjoama hyoty, vaikkakin tiedan etta
on hieman viileaa, sen ei pitaisi haitata, voitte ottaa pois kenkanne ja laittaa jalkanne maan pinnalle, koska kengat ovat joskus
hieman ahtaat, ja eristavat kosketuksen Aiti maahan. Tama on hyvin yksinkertainen keino, erittain yksinkertainen, koska olemme
jo valmiita. Se on erittain yksinkertaista, koska te olette jo valmiita. Nyt ensinnakin, meidan on nahtava etta me yritamme tuntea
omat chakramme ja puhdistaa itsemme, koska jos siella on jotain tukoksia, ne voidaan poistaa. Sita varten kerron, miten voitte
asettaa oikean katenne, ja vasemman kaden pitaisi olla minua kohti talla tapaa symbolisoiden haluanne saada itseoivallus.
Oikeaa katta pitaisi kayttaa koskettamaan vasemman puolen keskuksia. Ja se on hyvin yksinkertaista, aluksi laitamme kaden
sydamelle, kun kerron teille. Sitten kasi on laitettava vatsan ylaosaan, sen jalkeen vatsan alaosaan, sitten taas vatsan ylaosaan,
sitten sydamen kohdalle. Nyt kasi on laitettava tahan kohti, kaulan ja olkapaan taitekohtaan - edesta, tahan tapaan, ei takaa.

Tama on keskus, joka on aina huonoimmassa kunnossa, se tukkeutuu, kun tunnette syyllisyytta. Katso sita kuin katsoisit jotakin
vitsikasta asiaa. Miksi tuntea syyllisyytta? Se on vain eras mentaali projisointi, se on illuusiota. Hyva on. Nyt, teidan on laitettava
katenne otsalohkon paalle tahan tapaan, ja sitten taakse. Sitten teidan on suoristettava kammenenne ja laitettava tama osa
fontanella-luun alueelle. Painakaa sita lujaa ja liikuttakaa seitseman kertaa kellon suuntaan, kun kerron teille. Ala yrita lopettaa
ajatuksiasi mitenkaan, se tapahtuu spontaanisti. Jos on liian paljon ajatuksia, voit silloin laittaa huomiosi tanne fontanella-luun
alueelle.

Joten aloitetaanpa. Teidan kaikkien on syyta tehda se. Jos joku ei halua tehda sita, heidan olisi syyta poistua, jotta ette hairitse
toisia, jotka tulevat itseoivalluksen tilaan. Se ei olisi kohteliasta. Nyt, kaikkien on syyta sulkea silmansa. Ottakaa silmalasinne



pois, koska teidan ei tarvitse nahda mitaan, voitte pitaa silmanne suljettuina. Nyt. Nyt laittakaa vasen kasi Minua kohti tahan
tapaan, ja uskokaa itseenne. Antakaa anteeksi itsellenne ja sulkekaa silmanne, pitakaa silmanne suljettuna. Sulkekaa silmanne,
laittakaa oikea kasi sydamelle ja vasen kasi Minua kohti.

Sydamen paalle. Vasen kasi Minua kohti ja oikeaa katta voidaan kayttaa toimintaan. Kertokaa se heille. Nyt siis, laittakaa oikea
kasi sydamelle, oikea kasi sydamelle. Ja vasenta katta on pidettava sylissa kammen ylospain asetettuna. Istukaa mukavasti,
olonne on oltava miellyttava. Nyt, teidan on kysyttava Minulta hyvin perustavaa laatua oleva kysymys. Sydamessa sijatsee henki,
joten olkaa hyva ja kysykaa kolme kertaa: "Aiti, olenko mina henki?" Jos voitte kutsua Minua Shri Matajiksi, se sopii, tai Aidiksi -
mika tahansa tuntuu teista hyvalta. Teidan on todella uskottava itsenne.

Laittakaa sitten oikea katenne vatsan kohdalle, ylaosaan vasemmalle puolelle ja painakaa siita. Tama on mestaruuden keskus,
joka on maan paalle tulleiden profeettojen luoma alue. Taalla teidan on kysyttava Minulta toinen kysymys. Jos olet henki, silloin
sinun on myos oltava oma opettajasi. Joten sinun on sanottava: "Aiti, olenko oma opettajani? Olenko profeetta? Olenko oma
guruni, olenko oma mestarini?" 00:18:38:16 00:18:42:0 Kysykaa kolme kertaa. Sitten laskekaa katenne alas vatsan alaosaan ja
painakaa siita. Tama keskus edustaa tietoa Jumaluudesta.

Tama tieto ei ole mentaalista, vaan tekniikkaa, joka on rakentunut keskushermostoonne. Joten tassa teidan on sanottava se itse,
koska en voi pakottaa teita hyvaksymaan kundalinin heraamisen menetelmaa. Nyt, teidan itsenne on sanottava, etta haluatte
tuntea todellisen tiedon, puhtaan tiedon. Joten pyytakaa kuusi kertaa: "Aiti, ole hyva, anna minulle puhdas tieto. Voinko saada
puhtaan tiedon." Talla tavoin kundalini alkaa liikkua. Kuusi kertaa, kysykaa tama kysymys: "Aiti, ole hyva, anna minulle puhdas
tieto. Voinko saada puhtaan tiedon?" Nyt meidan on tehtava tieta kundalinille, joka on herannyt. Ole hyva, pida silmasi kiinni.

Nosta oikea katesi ja laita se vatsan ylaosaan. Ole hyva, pida silmasi kiinni, ala avaa niita kesken kaiken, koska huomion on
mentava sisalle. Tassa kohti, kuten kerroin, on mestaruuden keskus. Nyt sinun on sanottava taysin itseesi uskoen,
vakuuttuneena, "Aiti, olen oma mestarini. Olen oma oppaani, oma profeettani." Ole hyva sano se kymmenen kertaa. Ala tunne
syyllisyytta, kun sanot taman, ala tunne syyllisyyta. Sina ole profeetta. William Blake on sanonut: "Jumalan ihmiset", tarkoittaen
etsijoita, "heista tulee profeettoja, ja heilla tulee olamaan voima tehda toisista profeettoja." Te olette Jumalan ihmisa, ja teista
tulee profeettoja.

No niin, nyt on parempi. William Blake auttoi! Nyt, ole hyva laita kasi sydamelle. Sinun ei pitaisi sanoa asioita nopeasti, vaan
ymmarryksella ja syvyydella. Nyt tassa vaiheessa, sinun on taas vakuutettava taydella luottamuksella itseesi sanoen: "Aiti, mina
olen henki." Sano se 12 kertaa, ole hyva. ... No niin, parempi. Se alkaa toimia. Nyt, laita kasi taitekohtaan kaulan ja olkapaan
valille. Laita kasi melko taakse, etta voit painaa luun kohtaa.

Taalla sinun on sanottava taysin itseesi luottaen: "Aiti, en ole lainkaan syyllinen." Sinun on tiedettava Jumalasta, joka on
rakkauden ja myatatunnon valtameri, ennen kaikkea Han on anteeksiannon valtameri. Mita tahansa syyllisyytesi voi olla,
verrattuna Jumalan anteeksiannon voimaan et voi tuntea mitaan syyllisyytta. Joten sano 16 kertaa: "Aiti, en ole lainkaan
syyllinen." Jotkut sanovat jopa, etta he eivat voi uskoa etta he eivat ole syyllisia, joten rangaistaakseen itseaan he voivat sanoa



sen 108 kertaa! Se on parempi. Kukaan ei halua rangaistusta, se on hyva idea. Tuntuuko paremmalta? Sitten, nosta katesi
otsalohkolle, ja kammen vasten otsaa, paina sita molemmilta puolilta. Laita se keskelle.

Tarkoitan, laita se poikittain. Ja paina lujaa. Tassa sinun on sanottava, ei kovin monesti, mutta sydamestasi, "Aiti, annan anteeksi
kaikille." Jotkut ajattelevat, etta tama on vaikeaa, mutta se on myytti, jos uskot, etta annat anteeksi tai et anna anteeksi. Mutta
jos annat anteeksi kaikille, silloin et pelaa vaaraan pussiin - myyttisella tavalla, tietysti. Nyt, nosta katesi ja laita se taakse, paan
takaosaan, ja pida kiinni siita lujasti. Paina kattasi hieman taaksepain ja pida siita lujasti. Taalla sinun on sanottava, oman
tyytyvaisyytesi vuoksi ehka, sano: "Oi Luoja, anna minulle anteeksi, jos olen tehnyt jotain Sinua vastaan." Nyt suorista katesi ja
laita se paasi paalle, fontanella-luun alueelle ja paina oikein lujasti kellon suuntaan vakuuttaen, etta haluat itseoivalluksesi.
Koska en voi ylittaa vapauttanne tassakaan kohden.

Joten sano: "Aiti, haluan itseoivalluksni. Ole hyva, anna minulle itseoivallukseni." Sano se seitseman kertaa. Paina sita
kammenellasi, ei sormillasi. Nyt ota katesi alas hitaasti, avaa silmasi hitaasti. Laita oikea katesi Minua kohti, ja laita vasen katesi
paasi paalle. Ala ajattele, katso tunnetko viilean tuulen tulevan sielta. Vaihda katesi, ole hyva. Laita oikea katesi ja katso,
tunnetko viilean tuulen tulevan paalaeltasi. Ala huolestu, se on hyvin hienojakoista.

Nyt, vaihda katesi uudelleen. Sitten, laita katesi tahan tapaan ja paina se takaisin paan paalle, ja tee kysymys. Tule lahemmas
mikronia. Nyt kysy kysymys: "Aiti, onko tama Pyhan hengen viilea tuuli? Onko tama Brahma Shakti? Onko tama kaikkialla olevaa
Jumalan rakkautta?" Nyt, ota katesi alas. Kuuntele itseasi. Ala ajattele. Tunnetko sen kadessasi?

Ne, jotka tuntevat viilaa tuulta kadessaan, - se on hyvin hienojakoista - tai paansa paalta, nostakaa molemmat katenne ylos.
Suurin osa teista on tuntenut sen. Aion kertoa teille, kuinka suojata itsenne, kaikkien teidan tulisi tietaa, kuinka suojautua. Jotkut
teista eivat tunteneet, koska teilla on ongelma taalla, Vishuddhi-chakrassa. Tai ehka he eivat ole antaneet anteeksi. Yrittakaa
tata. Laittakaa oikea kasi Minua kohti ja vasen kasi talla tapaa, tasapainon saavuttamiseksi, taivasta kohti. Talla tapaa me
kaytamme hyvaksi eetteria. Jos tunnette viileaa tai jotain taalla alhaalla, laittakaa se takaisin tahan tapaan, jos tunnette
alapuolella. Nama henkilot ovat hyvin nopeatemoisia ja oikean puoleisia, joten tama on se ongelma, joka heila on. Ei se haittaa
mitaan, se tulee tyostymaan.

Liian paljon ajattelua! He ovat futuristisia. Vain kohtaamalla ongelmanne, voitte ratkaista ne. Ei mentaalia projisointia vaan
kohtaamista, ongelmien nakemista kuten ne ovat. Sina olet henki, et ongelmasi, olet kaiken taman tuolla puolen. Itseoivalluksen
jalkee sana 'ongelma' poistuu sanakirjastanne! Nyt, laittakaa vasen kasi tahan tapaan ja oikea kasi Aiti maata kohti... Parempi,
paljon parempi. Ala ajattele. Voit tehda sen. Nyt aion kertoa teille, kuinka suojautua. Se on hyvin yksinkertaista.

Teidan on suojattava auranne. Voitte kayttaa silmalaseja, jos haluatte. Tama teidan kaikkien tulee tehda, olette sitten tunteneet
viilean tuulen, tai ette. Annatte suojan auroillenne tahan tapaan, etta laitatte vasemman katenne nain ja oikean katenne aurojen
ympari viette sen paanne ylitse ja tuotte kaden alas tahan tapaan. Vasen kasi Minua kohti. Hyva on, tehdaan se seitseman
kertaa, seitsemalle auralle. Yksi - alkaa ajatelko. Alkaa ajatelko! Kolme, nelja, viisi, kuusi ja seitseman. Tama on tarkeaa.



Nyt, kuinka nostaa kundalininne, se on myos hyvin yksinkertaista. Laittakaa vasen katenne kundalinin eteen. - voitte tehda sen
itse. Ja sita pitaisi liikuttaa ylhaalta, eteenpain, alas, kellon suuntaan, oikea kasi. Vasemman kaden tulisi olla vakaa, vasen kasi
pitaisi olla suorassa. Ja sitten alas. Ja taman kaden pitaisi olla suorassa. Huomion pitaisi olla vasemmassa kadessa. Nyt, yrita
liikuttaa katta kunnolla, sinun on otettava se paan ylapuolle, vie se paan paalle. Taita paatasi alaspain, ja kierra sita, ja tee iso
kierre ja solmi se ylos sulmun tapaan.

Tehdaan se uudestaan, kunnolla. Uudestaan, pyydan. Tehdaan se viela toisen kerran. Nyt tyonna paatasi taakse ja tee iso kierre
ja solmi solmu. Ja kolmanne kerran samalla lailla, talla kertaa kolme solmua. Uudestaan. Nyt se liikkuu nopeasti. Laita se -
yhden kerran, tee taas kierre; kaksi, taas kierre; ja kolme. Tarkastelkaa nyt kasianne. Tunnette ne paljon kevyemmiksi.

Kokeile myos paasi ylapuolelta, viilea tuuli puhaltaa. Olet taysin rentoutunut. Et voi ajatella nyt, - mutta voit, jos tahdot. Mutta on
parempi olla nyt ajattelematta. Vain tunnustele sita - kaikki teista ovat saaneet sen. Hyva! Huomaattehan, silmanne sateilevat.
Silmissanne on valoa. Alkaa siis ajatelko. Muuten kun tulen seuraavan kerran, te sanotte, "Aiti, olen menettanyt varahtelyni." Jos
ajattelette, ette voi saavuttaa sita.

Hyva on. Jos haluatte katella kanssani, istun taalla viela jonkin aikaa. Voitte tulla tanne kattelemaan. Mutta Sahaja-joogien ei
tarvitse tulla - muutoin talle kaikelle ei ole loppua! Hyva on. Voit tulla ja katsoa. Tunsitko viileaa tuulta? Katsotaanpa. Philip,
autahan minua vahan ja katso - tama herrasmies ei tuntenut viileaa tuulta. Han on enemman oikealla Anna hanelle oikealla...
Hyva on.

Hetki vain, olkaa hyva. Hei, kuinka voit? Tunsitko sen? Nautitko siita? Hei, kuinka voit? Jumala sinua siunatkoon. Kylla, tulen
olemaan siella. Ei, tulen olemaan - koska han tulee takaisin? Voi, ymmarran, ja sitten Lontooseen, han ei paase sinne? Saiko han
itseoivalluksen?

Voi, ymmarran. Hyva on, han siis voi tulla Lontooseen? Aion olla Lontoossa. Hyva on... Kiitos. Kiitos hyvin paljon. Sina sait
itseoivalluksesi, hienoa. Kylla. Jumala sinua siunatkoon. Olen hyvin iloinen. Olet nyt kunnossa.

Nyt teista taytyy tulla taysin Sahaja-joogeja, niin etta teilla on taysi luottamus. Teilla tulee olla taysi luottamus, ymmarrattehan?
Olen hyvin onnellinen, etta se tapahtui. Jumala teita siunatkoon. .... Mita sinulle tapahtui? Hyva on. Se on siis tapahtunut sinulle?
Hienoa. Han on oivaltanut syntymastaan asti, hieno henkilo. Katsokaahan silmianne.

Voitteko nahda toistenne silmat? Kuka puhui? Ei, ei. Han ei voi tehda sita. Siita todistaa tiede. Tama on syntymastaan oivaltanut
lapsi. Han on vaarassa. Han on vaarassa. Se ei kay. Teilla on oltava taydellinen tietous, eiko niin?



Soittakaa naiselle, jolla on astma. Han hoitaa hanet, kertokaa se hanelle, etta menee astmaa sairastavan naisen luo. [Hindia]
Kuinka voit? Olen iloinen, etta sait sen. [Hindia ] .... Sinun on vakiinnutettava itsesi, se on tarkeaa, sitten sinun on annettava se
kaikille. Kerron sen. Mutta katsohan kerran me... Kylla, asiat ovat niin etta, etta puheessa ei ole mahdollista puhua kaikista.
Mutta olen puhunut heista kaikista - Jeesuksesta, koska taalla palvotaan enemman Jeesusta. Mutta he kaikki ovat henkisia, he
ovat kaikki omiamme, siina ei ole eroa... Sita se on. Kylla, juuri niin. Kun nyt opit sen, voit kuunnella muita puheitani, joissa olen
puhunut kaikista, vai mita? Jumala sinua siunatkoon.

.... Han on veli ... Tulet saamaan mainion kalyn! ... Han on veljesi? He tulevat voimaan hyvin, ymmarrathan, koska ihmiset
hiljattain, kun tulin tanne, minulla oli diplomaatti-passi, mutta he tutkivat Minut vain passin takia ja sitten he nakivat lippuni ja
kaiken sen - ei kukaan muu. He ovat sellaisia... minka sille voi? Ei voi tietaa, pitaisi saada lisaa intialaisia... Han tulee voimaan
hyvin, ei epailystakaan. Ja saatte niita myos Mumbaista. Hei, kuinka voin. Luottamus. Hyva on, se on mita tunnen, etta ihmisilta
puuttuu luottamus. Mita siis ajattelet, on jarkyttavaa, Kaikenlaisia mitattomia epailyja ihmiset ovat kylvaneet teihin.

Sina olet henki, ja sinusta pitaa tulla se. Mina ohjaan teidat taysin luottavaisiksi, sopiiko? Joten teidan on tultava ja nahtava myos
nama ihmiset, nama ovat... mutta Mina tulen myohemmin... Tulen ylihuomenna, sopiiko? Soita jo ystavillesi etukateen. Mina teen
teista hyvin, hyvin luottavaisia. Mutta tule ehdottomasti, koska... Kambodza. Ahaa! Kuinka voit? Nautihan vain itsestasi! Mutta
sinun pitaa olla luottavainen ja antaa sen toimia.

Uudestaan ja uudestaan... Sinun taytyy seurata, sitten tulet nakemaan... Luottaa siihen taysin, eiko niin? Jumala sinua
siunatkoon. Ja miten sina voit? Jumala sinua siunatkoon. Katsohan, sinun on oltava hyvin rohkea, eiko niin? Kerro hanelle, etta
sanoin, etta sinun pitaisi tulla, tulla hyvin pian. Kiitos paljon. Oletko kunnossa? Se ei tule auttamaan asiaa. Se on hyva, mutta
sinun pitaa myos tuntea se kokonaan, ja se on kunnossa.

Ymmarrathan, sita ei pitaisi tehda ilman erottelykykya... Jatan se kaiken heille, he ovat kaikki taalla. Pysytko taalla? Kylla?
Ylihuomenna saavun, ja he antavat teille osoitteen. Kylla, ylihuomenna, sinun pitaa tuoda myos ystavasi. Mista maasta olet
kotoisin? Perusta? Hyva on, tuo heidat kaikki. Haluan nahda heidat. Kuinka voit?

Milta sinusta tuntuu? Mista maasta olet kotoisin? Puerto Ricosta! Voi, mika hieno maa. Minun on matkustettava kaikkin naihin
paikkoihin joskus. Minun on mentava. En ole ollut siella viela, mutta aion menna. Katsotaan... Oletko sina taalla? Hienoa! Kuinka
voit?

Tulehan! Ja ota ystavasi mukaan. Kerro heille, etta heidan pitaa tulla! Hyva on? Jumala sinua siunatkoon. Kuinka voit? Etteko ole
tavanneet? Etko olekaan bolivialainen? ... Kuinka voit? Sinun on annettava anteeksi.



Sinun on sanottava se. Minun on annettava anteeksi. Sinun on annettava anteeksi kaikille. Sano vain: "Mina annan anteeksi."
Sano se vain. "Aiti, mina annan anteeksi." Sano se vain koko sydamestasi. Naetko? Nyt, vakiinnuta itsesi. se on hyvin tarkeaa.

Muuten sinulla ei ole luottamusta. Sinun taytyy vakiintua. Kerron enemman siita aspektista. Katso myos... Ja sitten sinun on
nahtava nama ihmiset. Voi, miten mukavaa! Voi, hienoa! Olen ollut silla puolella. Olen antanut itseoivalluksia ihmisille Venajalla.
Aion siis... He ovat ensimmaisia, jotka saavuttavat sen. Ne ovat erittain hyvia.

Erittain hyvia ihmisia. Ihmiset Venajalla ovat erittain hyva. Hienoja sieluja! 14 viikossa opetamme heille Intiasta. Mutta he ovat
hyvin ystavallisia, mukavia ihmisia. Saamme hyvat suhteet aikaan heihin helposti. Tulemme selvittamaan sen. Yritan hallituksen
tasolla. Voimme tehda sen. Jumala sinua siunatkoon. Tulehan. Vakiinnuta itsesi.

Sano vain: "Aiti, tule paahani." Siina kaikki.
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Olemme kokoontuneet tänne tänään oikeaan tilaisuuteen ja suotuisana päivänä palvomaan Shri Ganeshaa.

Shri Ganesha on ensimmäinen Jumaluus joka luotiin, jotta koko maailmankaikkeus täyttyisi suotuisuudella, rauhalla, autuudella
ja henkisyydellä. Hän on sen lähde. Hän on henkisyyden lähde. Sen seurauksena kaikki muut asiat tapahtuvat. Kuten jos sataa ja
on tuulista, tunnette ilmassa viileyttä. Samalla lailla kun Shri Ganesha säteilee voimaansa, me tunnemme kaikki nämä kolme
asiaa sisällämme ja ulkopuolella. Mutta on suuri epäonni, varsinkin läntisissä kulttuureissa, että tärkein, perustavanlaatuinen
Jumaluus ei ole pelkästään täysin laiminlyöty, vaan häntä on myös loukattu ja hänet on ristiinnaulittu. Joten vaikka en olisi
halunnut sanoa tänään mitään järkyttävää teille, minun täytyy kertoa, että Shri Ganeshan palvominen tarkoittaa sitä, että täytyy
käydä läpi perinpohjainen puhdistuminen. Kun palvotte Shri Ganeshaa, pitäkää mielenne puhtaana, pitäkää sydämenne
puhtaana, pitäkää olemuksenne puhtaana - himon ja ahneuden ajatuksia ei tulisi olla lainkaan. Kun Kundalini nousee, Ganeshan
täytyy herätä sisällämme, viattomuuden täytyy nousta ylös - ja se hävittää meistä kaikki alhaiset ajatukset.

Jos tavoitteena on ylösnousemus, meidän täytyy ymmärtää, että meidän täytyy kypsyä. Ihmiset ovat nyt sairaita. Kaikkialla
läntisessä elämässä tuntuu että he ovat sairaita. Sairaita koska he eivät ole koskaan tajunneet Shri Ganeshaa. Jos joku Freud
tuli, se ei tarkoita että teidän tulee hyväksyä hänet. Mutta te hyväksyitte - niin kuin se olisi ollut valtavan tärkeää; kuin ei olisi
mitään tärkeämpää ollutkaan. Tänään olemme kasvokkain ylösnousemisen voimamme kanssa ja ehdollistumiemme voiman
kanssa. Kun Freud puhui ehdollistumista hän ei tiennyt että hän laittoi teihin toisia kamalia ehdollistumia, kauheita
ehdollistumia. Seksi ei ole ihmisille lainkaan tärkeää, se ei ole lainkaan tärkeää. Vain kun haluatte saada lapsia, silloin ihminen,
joka on korkeimmalla tasolla, antaa myöten seksiin.

Viettelys, romanssi, kaikki tuo tyhjänpäiväisyys, sitä ei ole puhtaassa mielessä, se on ihmisen tekelettä. Ja kaikki nöyristely joka
siihen liittyy on hyvin yllättävää, se tulee hyvin alhaisesta asteesta meissä. Se tulee alhaisilta ihmisiltä, että sille ollaan orjallisia.
Teidän täytyy olla sen isäntä. Ja nyt kun katson ympärilleni läntisessä maailmassa, joka on myös osanen samaa luomistyötä,
niin paljon sairautta on tullut, olen todella tyrmistynyt, kuinka kääntää huomionne nyt kypsyyteen seksissä. Kun seksi kypsyy,
teistä tulee isä, äiti ja puhdas persoonallisuus. Kun kuulette 90-vuotiaasta naisesta, joka menee naimisiin 19-vuotiaan pojan
kanssa, en vain pysyty ymmärtämään, tämä on - minkälainen yhteiskunta on tähän maailmaan tullut, tällaista typerää käytöstä?
Meidän täytyy kypsyä itsessämme. En tarkoita sillä ankaraa pidättyvyyttä nuorella iällä, se ei tarkoita sitä. Se on toinen
järjettömyys.

Mutta toki teidän täytyy kypsyä, ja tarvitsette siihen uhrauksia. Kun turhasta asiasta tulee tärkeää ja se on niin turha asia, niin
kuin mikä vain mitä meillä on, kuin meillä on hiukset. Jopa hiusten lähtö on vakavampaa. Mutta jos menetätte seksin, mitä
pahaa siinä on? Se on vain hyvä. Tervemenoa ikävä törky! Mitä energian hukkaa. Niin paljon mielenkiintoa, niin paljon
kallisarvoista huomiota, niin paljon suotuisuutta käytetään tällaiseen hölynpölyyn. Palvoaksenne Shri Ganeshaa teidän tulee
ymmärtää, että meidän täytyy kehittyä, kypsyä. Kypsyyden täytyy tulla meihin.

Meidän täytyy mennä syvemmälle itsessämme, meidän huomiomme täytyy mennä syvemmälle sisäämme, spontaanisti. Kuinka
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saavutamme syvyyden, jos olemme edelleen kuin matoja? Muuten siitä tulee suurenlainen uhraus tai painostus ihmisille. Nämä
tuntomerkit ja painostukset ovat tulleet kalliksi teille ihmisille. Hyvin kalliiksi. Te olette maksaneet jo niin paljon Olette käyneet
niin monen asian läpi. Mitä varten? Joten prioriteettien täytyy muuttua, jos Shri Ganeshaa palvotaan. Se mitä me tänään
palvomme on viattomuus sisällämme. Me palvomme sitä mikä on suotuisaa ja viatonta.

Viattomuus joka on syvällä sisällämme - se on meidän luonteemme laatu, se on meidän luontomme, se on meissä
syntymästämme asti - se on tämän luomistyön perusta, se on luomistyön perusolemus. Kun aine aktivoituu, hyvä on,
lisääntyminen alkaa, eläinvaihe tulee, sitten tulee ihmisten vaihe jotka ovat primitiivisiä, sitten tulee vaihe jossa ihmiset ovat
kehittyneitä. Ei sellaisia kuin millaiseksi ajattelemme kehittyneen maailman, hirveää. En ikinä kutsuisi heitä kehittyneiksi millään
ehdolla. Mikä on kehitystä, ei ole ulkopuolella. Meidän täytyy nähdä kehitys sisällämme. Miten olemme kasvaneet sisällämme?
Mitä meillä on sisällämme? Onko siellä mitään törkeää, muovista, sen tyyppistä? Sellaista missä ei ole mitään sisäistä voimaa?

Sanotaan että annan teille mangon. Ja sanon: "Syökää se nyt." Ja te näette että siinä on vain kuoret, ei mitään sisällä. Mitä siis
voitte syödä? Syöttekö siis sen muovin? Kaikki mikä on kasvanut niin on muovista ja kuollutta. Mikä on asioiden konkreettisuus,
sitä katsotaan. Mitä pitävää meissä on sisällämme? Tätä Kristus julisti - siveellistä näkökulmaa. Se oli niin tärkeää Hänelle.

Koska dharman (hyveen) jälkeen, joka oli tasapainoa, jossa siveelisyys oli hyvin tärkeää, mutta Kristukselle oli hyvin tärkeää
puhua synnynnäisestä, syvemmästä siveellisyydestä, joka on osa olemusta, se ei ole vain opetettu, käsketty tai pelätty asia
koska on olemassa Jumalan pelko ja Jumalan raivo. Vaan se pitää olla teidän synnynnäinen valonne, Siksi Kristus puhui siitä. Ja
samaa Kristusta käytettiin viattomuuden hävittämiseen. En voi sanoa ettei ihmisiä olisi varoitettu. Freud ei ollut ainoa henkilö
joka syntyi. Menin Espanjaan, Pradoon ja näin maalauksia maalauksien perään helvetistä. Ja näinä moderneina aikoina näemme
noiden laiheliinien juoksentelevan ympäriinsä ilman vaatteita, henkilöitä näytettiin kaikenlaisten typerien asioiden kanssa, he
tekivät tyhmiä asioita. Tämä oli Bosch. Olin yllättynyt. Saksalainen Bosch, joka näytti kaikkea tätä hölynpölyä siellä, selvästi - "Tie
helvettiin", ja sitten "Kuoleman hyökkäys", kaikkia näitä asioita.

Tarkoitan, hän ei elänyt niin kauan sitten. Jos kutsutte Blakea hulluksi, miksi sitten kutsutte tätä Boschia? Kaikki ovat hulluja,
paitsi typerät hyödyttömät ihmiset. Meitä on varoitettu niin paljon. Esimerkiksi voimme sanoa tietäneemme helvetistä jo pitkään.
Kaikista ihmisistä Mahavira kirjoitti helvetistä selvästi. Tämä on helvetti. Mutta lännessä prioriteetit ovat aivan ylösalaisin. Mikä
on teidän voimanne? Ajatelkaapa sitä.

Ajatelkaa itsessänne. Onko mielen voima tärkeää? Olen kertonut teille että mielen voima ei voi tehdä mitään, koska se on
lineaarista. Se kulkee yhteen suuntaan ja sitten tippuu ja tulee sitten takaisin. Siinä ei ole sisältöä. Se on vain mielen ulkonema.
Se on muovia. Mikä on tunteittenne voima? Minne tunteenne vievät teidät? Katsokaa miksi teillä on tunteet, myös hyvät
tunteenne.

Sanotaan että rakastatte vaimoanne kovasti. Mihin se vie teidät? Oli runoilija nimeltä Tulsidas joka rakasti vaimoaan kovasti, ja
vaimo oli mennyt äitinsä luokse. Joten Tulsidas ei voinut sietää eroa ja meni katsomaan vaimoa. Ja mies kiipesi hänen
parveekkeellensa ja vaimo pelästyi. Vaimo kysyi: "Kuinka kiipesit tänne?" Mies vastasi: "Olit laittanut köyden tuohon." Vaimo:



"En." Ja he näkivät että se oli suuri käärme roikkumassa. Ja vaimo sanoi: "Kun rakastat minua noin paljon, jos rakastaisit
Jumalaa noin, missä olisit?"

Mihin tunteenne vievät teidät - turhautumiseen, onnettomuuteen, meidän tuhoomme. Mielen voima antaa teille hirveän asian,
egon, joka tuhoaa muut. Ja tunteiden voima antaa teille pelkästään itkua, nyyhkytystä, aina vain epäonnea. "Ah, olen sijoittanut
niin paljon tunteita tähän tiettyyn ihmiseen, ja mitä sainkaan?" Siis se ei ole absoluuttista, se on suhteellista. Ja henkisesti olet
nolla jos et pysty tuhoamaan muita. Tunteellisesti olet nolla koska et pysty nujertamaan muita tunteillasi. Joten mikä on teidän
voimanne? Missä voimanne piilee? Se piilee hengessä.

Mutta ennen kuin henki saavutetaan, mikä on teidän voimanne? Onko se Kundalini? Kundalini nukkuu. Joten mikä on voimanne?
Se on siveytenne. Jos ihminen on siveä, hänellä on siveä temperamentti ja hän pitää puolensa siveydessään, se tekee, se toimii.
Mutta ennen kaikkea siveys antaa jaettavansa teidän hyvässä terveydessänne. Ihmisen kasvoilta voitte nähdä että tämä on
siveellinen ihminen. Kuten Shastrat sanovat: pyhimys tai brahmachari(munkki) joka ei ole koskaan harjoittanut seksiä
elämässään on aina säteilevä kasvoiltaan. Ja me sanomme että suurin brahmachari olli Shri Krishna, jolla oli niin monia vaimoja.

Koska ei ollut energian hukkaa, ei huomion hukkaa siihen asiaan. Joten koko voima on sisällä. Sanon tänään kun tulin autolla ja
satoi, oli tuulista ja hyvin kylmää, mutta me olimme autossa. Mikään ei haitannut meitä koska olimme lämpimiä auton sisällä
keskenämme. Me kuljimme kaiken läpi, mikään ei koskenut meitä, mikään ei häirinnyt meitä, me tulimme koko matkan kaikki
hyvin. Miten? Koska olimme omassa kyydissämme ja se kyyti joka meillä on, on meidän siveytemme. Me olemme tarkkoja siitä
että muut kunnioittavat meitä, että muut osoittavat kunnioitustaan meille, muuten menetämme malttimme. Kunnioititteko
itseänne? Kunnioitatteko itseänne?

Joskus ihmisille lännessä kuulostaa siltä että Äiti yrittää julistaa intialaista kulttuuria. Monet ajattelevat niin. Mutta sanon että
meidän täytyy oppia tiedettä länsimaista. Hyvä on. Meidän täytyy oppia muita asioita lännestä, esteettisyyttä, tietysti.
Maalauksia ja taiteita, ehkä, värikaavoja. Mutta kulttuuria teidän olisi paras oppia initalaisilta. Täällä on kulttuurin kato, ei
kulttuuria lainkaan, minusta tuntuu. Minkälaisessa kulttuurissa naisen odotetaan paljastavan ruumiinsa? Se on prostituoidun
kulttuuria, hyvin yksinkertaista.

Myöntäkää pois. Jossa naisen ei odoteta kunnioittavan sukupuolielimiään, ei ole mikään kulttuuri jumalaisessa estetiikassa.
Niissä mittasuhteissa että tehdään filmiä joka näyttää Marian prostituoituna. Tähän te olette päätyneet. Jos sanoisit näin
intiassa he mukiloisivat teidät - kuka vain, olipa hän muslimi, hindu tai kristitty. On järkyttävää kuulla miten Kristuksesta
puhutaan. Intialaiset järkyttyvät sellaisesta puheesta. Miten voitte sanoa noin, koska kun kerran luovutte siveellisyydestänne ette
voi ymmärtää että voi olla joku, joka on täydellisen siveä. Varkaalle jokainen on varas. Koska teillä ei ole kunnioitusta
siveydellenne, ette pysty kuvittelemaan mitä Kristus on voinut olla.

Ette pysty kuvittelemaan ettekä pysty hyväksymään sitä. Sietämättömiä asioita sanotaan Kristuksesta. Sanon teille,
sietämättömiä, en tiedä. Olen kohdannut Hänen ristiinnaulitsemisensa, joka oli sinällään sietämätöntä. Mutta jos sanotte näin
jostain ihmisestä; jos sanotte näin intialaiselle naiselle, tavalliselle intialaiselle naiselle, hän tekee itsemurhan. Koskaan ei vain



tulla ja sanoa: "Sinä näytät hyvin kauniilta." Sellaista sopii sanoa äidillenne "Näytätpä kivalta." Se on sopivaa, se on eri asia. Mutta
et sano niin kenelle vain naiselle. Teidän täytyy kääntyä ympäri.

Ja tämä on yksi niitä syitä miksi ihmiset ovat kuumaluontoisia. Magneetti sisällänne on Shri Ganesha. Monet tietävät että
minulla on valtavan hyvä kyky suunnistaa. Se tulee tästä magneetista joka on täydellinen. Tämä magneetti on se, joka pitää
teidät kurssissa ja vireessä tai koko ajan osoittamassa hengen suuntaan. Jos teillä ei ole siveyden tajua, heilutte milloin mihinkin
suuntaan. Yhtäkkiä teistä tulee erinomainen Sahaja joogi, seuraavana päivänä teistä tulee piru - koska ei ole mitään mikä
velvoittaisi teitä hengen suureen ideaan. Myöntäkäämme se. Nyt meidän kaikkien Sahaja joogien on tullut aika, että suurin asia
meissä ei ole seksi vaan se on siveys. Ja se on se joka teidät kypsyttää.

Oli ällistyttävää, kuinka jotkut ihmiset käyttäytyivät Bordissa, sain tietää siitä, ja olin hämmästynyt, kuinka he voivat käyttäytyä
näin Bordin kyläläisten edessä, jotka ovat viattomia, yksinkertaisia ihmisiä? Mutta paras juttu tässä on se, että kun alennutte
kevytmielisyyksiin ja turhanpäiväiseen käytökseen, loukaten siveellisyyttänne, oikeasti vain viivytätte itseänne. Kuten, jos
haaskaatte polttoaineenne, autonne ei liikahda. Se käy samoin, jotain tapahtuu teille. Koko ajan nipistelette ihmisiä ja
kevytmielisesti puhutte muille, mihin tätä tarvitaan? En ymmärrä. Ja sitten päädytte eroamaan. Lähdin kerran käymään
tavaratalossa. Minun täytyy kertoa teille tämä tarina Ja siellä suuren joukon keskellä kaksi ihmistä, mies ja nainen suutelivat
toisiaan koko ajan, vähän välittivät muista ihmisistä jotka olivat samoissa liukuportaissa. Siinä he suutelivat ja suutelivat
toisessakin paikassa Piinasivat kaikkia intialaisia jotka olivat siellä, ehkä myös muita, kiinalaisia esimerkiksi, egyptiläisiä.

Mikä näytös olikaan meneillään. Sitten näin heidät seuraavan kerran. He eivät suudelleet. Kysyin: "Mitä tapahtui?" "Olemme
eronneet." Kysyin: "Miksi suutelitte silloin niin paljon?" Ja he sanoivat: "Koska eroamme pian, joten haluamme viimeisen pisaran
sitä." Millä tasolla tämä on? Kuvitelkaa. Minkälaista rakkautta, mitä tunteita teillä on, ei mitään sellaista.

Koko ajan kinastelemassa toistenne kanssa, päätyäksenne eroamaan ja esittämään tätä kaikkea. Kukaan syvällinen persoona ei
näytä näitä asioita ulospäin. Minulle kerrotaan, että täällä koululaitoksessa sanotaan, että teidän ei tulisi näyttää tunteitanne
ulospäin. Mutta muuten voitte kyllä näyttää mitä vaan, naurettavaa tai häpeämätöntä. Mutta ette tunteitanne. Mikä järjetön
paikka se onkaan. Olette hyväksyneet kaikki nämä arvot kuin lampaat, ajattelematta niitä lainkaan. Olin Ranskassa ja eräs tyttö
tuli luokseni itkien. Tyttö sanoi: " En ikinä - kamalaa, kamalaa, en ikinä mene noille psykologeille." Kysyin: "Miksi?"

"He sanoivat likaisia asioita isästäni." Kuvitelkaa. Ja ihmiset hyväksyivät nämä ideat siltä hirveältä Freudilta. Se on
pohjimmiltaan väärin. Oli se sitten historiallisesti miten on, tai mitä hyvänsä, mutta teidän on paras luopua siitä. Mikä tahansa on
väärin on väärin jumalaisessa. Mikä tahansa mikä on oikein on oikein jumalaisessa. Mutta nyt on suuri vastaväite, kun ihmiset
menevät ulkomaille, miehet ja vaimot ja nämä ja nuo, he suutelevat toisiaan ja kiusoittelevat toisiaan. Miksi? Te suutelette
jotakuta ja tulette pian kantelemaan tästä henkilöstä.

Olen nähnyt sen. Jos täytyy olla jotain itsehillintää, sen täytyy olla teidän siveytenne, teidän yksityisyytenne. Siksi teillä ei ole
tahdonvoimaa tehdä mitään. Ei tahdonvoimaa. Annatte jonkun typeryksen tulla ja kertoa teille jotakin ja sanotte: "Hyvä on.
Hyväksymme sen." Mikä on persoonanne perusolemus - se on siveytenne. Ja Sahaja Yogassa voitte uudelleen vakiinnuttaa



kaiken. Mitä tahansa olette hukanneet, voitte korjata. Siksi tämä syvyys puuttuu. Ja siksi johdonmukaisuus puuttuu ihmisten
temperamentista, ei ole johdonmukaisuutta. Nyt luentoani tulee kuuntelemaan 1200 ihmistä ja seuraavana päivänä ei yhtään.

Kaikki hukattu. Koska ei ole perustaa. Kuin väljä kiinnike. Ei ole yhteyttä. Se yhteyden kiinnike on teidän siveytenne. Joten jos ei
ole johdonmukaisuutta, ei ole pysyvyyttä. Jos kerrotte heille: "Teidän täytyy nousta aamulla, käydä kylvyssä, tehdä puja." Se on
heille liikaa. Mutta jos sanotte intialaisille naisille tai minulle, jos sanotte: "Pukekaa ylle tämä ja tämä asu." En voi tehdä sitä, en
voi.

Se ei ole mahdollista. Voin pysyä valveilla läpi yön, mutta sitä en voi tehdä, en vain pysty. Joten prioriteetit ovat muuttuneet
johtuen huomiostanne. You have everything within you. Kaikki on sisällänne. Te olette siveyden varasto, se on voimanne. Kaikki
sisällänne, mikään ei ole mennyt ulos, se on kaikki siellä. Kaikki se tuoksu on sisällänne. Se on kaikki säilöttynä, älkää tuomitko
itseänne. Ja olette niin onnekkaita, olen täällä kertomassa teille kaiken siitä.

Olette niin onnekkaita että olen kanssanne. Ymmärrättekö sen asian? Teidän ei tarvitse mennä Himalajalle, teidän ei tarvitse
seisoa päällänne. Teidän ei tarvitse tehdä mitään sellaista. Aiemmin pyhimykset istuivat, tiedättehän, ette uskoisikaan, kylmässä
jäätävässä vedessä Himalajalla aukealla he istuivat tuntitolkulla. Nyt se ei ole tarpeellista. Se on tehty hyvin helpoksi. Mutta
muuttakaa prioriteettinne nyt. Kun koko huomio kerran menee omaan henkeenne, tulette huomaamaan kuinka koko lista tulee
muuttumaan. Mikä on tärkeintä?

Meditoida joka päivä. Olen nähnyt ihmisiä jotka haluavat käydä jollakin kursseilla, esimerkiksi. Kerroin heille: "Teidän on paras
sitten käydä jotakin kursseja." Joka päivä he menevät kurssille ja menevät siihen luokkaan, ja he ahertavat ja läpäisevät kokeet ja
lopulta saavat käytyä sen kurssin. Mutta he eivät pysty meditoimaan säännöllisesti. Tämä pieni ero teidän tulee ymmärtää, että
kun kerran saamme pienen aavistuksen siitä ikuisesta autuudesta, me alammme liikkua sitä kohti enemmän ja enemmän, yhä
enemmän vakiinnuttaen itsemme siihen autuuden valtamereen. Vähittäin. Kun joku haluaa uida, olette peloissanne, ette halua
tehdä sitä, olette kovin iloinen likaisella rannalla ette halua uimaan. Sitten joku työntää teitä, jälleen menette takaisin: "Ei,
opettaja, en osaa." Mutta kun kerran opitte uimaan, alatte nauttia uimisesta.

Kun pidätte siitä, sitten haluatte tehdä sitä joka päivä, säännöllisesti, uskollisesti. Joten siinä on tämä pieni kynnys joka täytyy
saavuttaa. Toinen juttu on, niin kuin olen aina sanonut, te olette lootuksia, mutta olette kasvaneet mudassa. Mutta te tiedätte
mitä muta on, Intia on kuin valtameri, lootuksille on helppoa kasvaa ylös vedestä. Mutta mudan seasta ylös kasvaminen on hyvin
vaikeaa. Jos joku vaikka kaatuu mutaan, jos potkaisette mutaa, uppoatte vaan syvempään. Jos yritätte tehdä mitään, joudutte
vain syvemmälle. Parasta on vain olla paikallaan ja katsella. Se on paras keino - olla itsensä todistaja. Mutta kun huomio ei ole
kunnossa, kuinka voitte todistaa itseänne?

Huomio on: joku menee tuolla puolella - näette sen ihmisen. Joku toinen menee tuolla - ja näette sen ihmisen, täytyy nähdä kaikki
ihmiset. Mutta ette näe kukkia, ette näe puita, ette näe Äiti Maata, ette näe mitään. Mitä näette on jotain onnettoman huonoa, se
on pahempaa kuin te. Tänään on se päivä jolloin sanotaan että ei ole hyvä katsoa kuuta. Jos näette kuun, siitä tulee
epäsuotuisuutta ja saatte vaikeuksia. Sanotaan että Shri Krishna näki kuun ja hänelle tuli vaikeuksia, hän oli ranchordas, se



tarkoittaa että hänen piti paeta taistelusta. Mutta se oli hänen jekkunsa, hänen täytyi paeta. Joten teidän ei tulisi katsoa kuuta.
Syy miksi niin sanotaan, on että tänään meidän täytyy nähdä Shri Ganesha, joka on Äiti Maa, joka toimii Äiti Maan kautta.

Useimmat asiat mitä meillä on ovat Äiti Maasta. Joten tällä kertaa teidän täytyy nähdä Äiti Maa, Kundalini ja Shri Ganesh,
tänään. Äiti Maa loi Shri Ganeshan. Joten älkää katsoko mitään muuta, älkää katsoko edes kuuta. Katsokaa vain Äiti Maata.
Koska Äiti Maa rakkaudessaan ja myötätunnossaan on tehnyt meidän eteemme niin paljon, Kundalininne on tehenyt teidän
eteenne niin paljon. Ja hänen poikansa, joka on viattomuus meissä, häntä meidän tulee palvoa tänään, koska hän on tehnyt
kaiken voitavansa. Huolimatta siitä miten oleme häntä loukanneet, tehneet naurunalaiseksi, kaikista törkyisistä asioista ja
hölynpölyistä huolimatta hän silti pitää puoliaan kuin pieni lapsi huvittaakseen meitä. Jos Shri Ganesha on teidän sisällänne,
teistä tulee kuin lapsi, lapsenkaltaisesti viaton. Ette suutu enää ihmisille kuin jokin räksyttävä koira.

Tiedän että on Sahaja joogeja, jotka haukkuvat koko ajan kuin koirat tai kerjäläiset Intiassa. Mutta teistä tulee kuin lapsi, joka on
hyvin suloinen, joka aina yrittää hauskuuttaa muita, yrittää aina sanoa kivoja asioita, yrittää aina saada muut hyvälle tuulelle.
Varsinainen ilon lähde. Ja niin teistä tulee ilon lähde, onnellisuuden lähde, täyttymyksen lähde. Aina kuplimassa naurua ja
onnellisuutta, kuplimassa kauniita asioita. Kuinka lapset hauskuuttavatkaan teitä! Katsokaapa vain. Kuinka he hoitavat kaiken
pikkupikku käsin, kuinka he ratkaisevat asiat. Kuinka he tietävät, mikä on oikein. Lapsi, joka on oivaltanut sielu on paljon
järkevämpi kuin aikuinen ihminen, olen nähnyt sen. Nuorin tyttärentyttäreni oli suurin piirtein kolmevuotias ja kotiapulainen
viikkasi sariani ja vahingossa apulainen laittoi sen lattialle.

Tyttö ei voinut sietää sitä. Hän otti sen ylös, nosti sen kasvoillensa ja vei sen sohvalle. Tyttö sanoi: "Miksi laitoit tämän sarin
lattialle, mitä tiedät minun isoäidistäni? Hän on Jumalattarien Jumalatar ja sinä laitat hänen sarinsa lattialle. Koirat purevat sinua
pian." Hän sanoi, "Ole varuillasi." Ja sitten tyttö meni ja laittoi sarin, suuteli sitä monesti ja sanoi: "Äiti, anna hänelle anteeksi,
Isoäiti, ole hyvä anna hänelle anteeksi, apulainen ei tiedä mitä hän on tehnyt sinulle." Mutta tällainen herkkyys tulee syvältä
siveydestänne. Kuunnelkaa lapsia ja hämmästytte, kuinka he puhuvat ja mitä he sanovat, kuinka he käyttäytyvät, kuinka he
yrittävät hauskuuttaa teitä. Tarkoitan, lännessä lapset ovat niin hemmoteltuja, joudun sen sanomaan, he eivät hauskuuta teitä
niin, he aiheuttavat onglemia.

Koska jälleen, jälleen sama asia. Jos isällä ja äidillä ei ole siveyttä, lapset eivät tunne oloaan hyväksi, he eivät ole rauhallisia, he
ovat rauhattomia, ja he kehittävät saman rauhattomuudeen itseensä. Siveellinen mies ei koskaan tule riivatuksi, uskokaa pois, ei
tule riivatuksi koskaan. Voitte olla hyvin älykäs, voitte olla mitä vaan, voitte olla suuri kirjailija mutta voitte joutua riivatuksi. Mutta
siveellinen ihminen, tavallinen siveellinen henkilö ei koskaan joudu riivatuksi. Riivaajat pelkäävät siveellisiä ihmisiä. Jos yksi
siveelinen mies kulkee kadulla, kaikki riivaajat juoksevat karkuun. Ne vain juoksevat pois. Minä tiedän montakin tapausta. Mutta
jotkut niistä, voin kertoa, että siellä oli niitä kolme, jotka ajoivat usein yöllä sieltä moottoripyörällä noin puolenyön aikaan tiellä.

Ja jotkut riivatut ihmiset kirjoittivat kirjeitä minulle, niissä luki: "Älä anna heidän mennä sinne yöllä, koska mihin voimme sitten
mennä?" Olin ällistynyt. Nämä ovat ihmisiä, jotka ovat jonkin hirveän riivaajan hallinnassa ja heillä oli tapana mennä ja levätä
yöllä niissä puissa, joiden ohitse nämä kolme ihmistä ajelivat moottoripyörillä ja he tosiaankin kirjoittivat kirjeitä minulle.
Riivattuja ihmisiä, tiesin heidät, he kirjoittivat: "Pyydä että he käyttävät toista tietä, koska missä me muuten asumme?" Ja he
olivat itse kuin hulluja ihmisiä. Kysyin: "Miksi kirjoitatte näin?" He sanoivat: "Nämä ihmiset kulkevat sitä kautta ja he häiritsevät
meitä." Negatiivinen meissä katoaa Shri Ganeshan valon avulla. Voitte nähdä sen selvästi toisessa ihmisessä. Jos teillä ei ole



siveyttä ette voi koskaan erottaa kuka on siveä ja kuka ei.

Ette pysty siihen. Kaikki ovat vain samaa: "Hyvä, oikein hyvä, oikein kiva ihminen, oiken hyvä." Tarkoitan että riivatut ihmiset
julistetaan oivallisiksi ihmisiksi, joskus myös Sahaja Yogassa ja ihmettelen: "Mitä tapahtuu, mitä se on? Miten voi olla että nämä
ihmiset todistetaan hyviksi? Eivätkö he tunne sitä?" Ei ole valoa. Vaikka saisitte itseoivalluksenne, vaikka henkenne työstää
kollektiivista tietoisuuttanne, vaikka antaisitte itseoivalluksia muille, ette ole missään, ellei teillä ole siveyttä. Se on kuin
rikkinäinen lasi, joka yrittää heijastaa jotain; se ei ikinä pysty antamaan oikeaa kuvaa. Se on niin tärkeää. Ja minun täytyy nyt
kertoa se teille.

Minun on tullut aika kertoa se teille - tämä on elämänne pulma. Ensimmäiseksi ihmiset kysyvät: "Kenen kanssa tulen menemään
naimisiin?" Mihin teillä on kiire? Tietysti, naimisiin meno, kutsun sitä suotuisaksi asiaksi, avioliitto kuuluu asiaan, pitäisi olla
kollektiivinen seuraamus, kaikkea, mutta miksi? Jotta ihannoisimme siveyttä meissä. Sitten he ovat naimisissa, sitten he saavat
lapsia. Sitten he haluavat talon, sitten he haluavat sitä ja tätä. On eräänlainen eristäytyminen käynnissä, joka jatkuu ja jatkuu, ja
elämänne valo ei leviä. Mutta olen tuntenut ihmisiä jotka ovat juuri olleet helvetissä ja he ovat tulleet ulos ja ovat levittäneet
valoa, he ovat saavuttaneet loistavia korkeuksia, kuin tähdenlennot. Olen nähnyt sellaisia ihmisiä.

Joten tänään olette tulleet palvomaan Shri Ganeshaa - itsessänne. Mitä olen minä palvomassa Shri Ganeshaa, en ymmärrä sitä.
Koska minä olen se. Kun palvotte minua, haluatte että Shri Ganesha sisällänne herää. Herätkööt ne ominaisuudet teissä.
Tulkoon minun sanomastani mantra joka herättää ne teissä, jotta minun lapsinani te nauttisitte siveyden autuudesta kuten minä
olen nauttinut koko ihmiselämäni ja kaikkina jumalaisina eläminäni. Haluan, että te nautitte siitä samassa määrin. Ainakin teidän
tulisi saada siitä maku. Kerron teille jotain, josta ette ole luultavasti ennen kuulleet. Mutta ette olleet myöskään kuullut
Kundalinista.

Ette koskaan olleet kuullut itseoivalluksesta näin. Mutta tänään sattumalta, täydellisen spontaanilla tavalla tämä Puja järjestyi.
Minun piti pitää tämä Bombayssa. Kaikki oli järjestetty; ihmiset olivat valmiita lähtemään sinne tehdäkseen tämän pujan.
Ganesha Puja Englannissa tai lännessä on niin tärkeä, että ajattelin, että sellainen tulisi pitää Roomassa, joka oli yksi
perustavista tekijöistä, sillä siellä aloitettiin ihmisten siveyden turmeleminen. Roomalaiset aloittivat sen ja muut seurasivat
perässä. Mutta sen tuli tapahtua täällä Brightonissa Sadashivan jalkojen juuressa. Mutta englantilaisten tulee tietää että heidän
maansa on niin kultainen, arvokas, ja he eivät ansaitse sitä. Heidän tulee ansaita se. Kuvitelkaa, te asutte Sadashivan maassa
missä vesi koristelee lumena - tarkoitan kuin puhdistettua vettä, puhdasta, kirkasta, valkoista.

Jossa Shri Ganesha on Hän, joka pesee Isänsä jalkoja. Jossa siveys itse asuu teidän Äitinänne. Ja teidän täytyy ansaita se
tavoiteltu asema. Englantilaisten Sahaja joogien tulee nousta paljon. Englantilaiset olivat juuri päinvastaisia. Tulevat Sadashivan
maasta juuri päinvastaisina. Valtavan röyhkeinä, niin hirvittävän röyhkeinä, jollaisena Shivan paikassa ei voi olla. Kaikki
siveettömät ihmiset ovat röyhkeitä. Kuinka he muuten voisivat antaa itselleen anteeksi? Kun puhut mille vain prostituoidulle,
kahdessa minuutissa sinulle selviää että hän on prostituoitu koska hän on tavattoman röyhkeä: "Mitä sitten?

Olen prostituoitu, mitä siitä?" Röyhkeys on siveettömän persoonan merkki. Ja sellainen ihminen tulee helposti eristyneeksi,



koska häntä hävettää kohdata muut ihmiset. Mutta siveä ihminen on avoin, miksi hän pelkäisi ketään? Hän puhuu kauniisti
kaikille, on kiltti kaikille viattomuudessaan ja yksinkertaisuudessaan, rakastumatta joka kolmanteen ihmiseen, jonka hän kohtaa.
Ja sen tämä maa on teille antanut, se tulee ymmärtää sillä on merkitys ja jos ette nouse sille tasolle, teidät tullaan heittämään
pois. Joten oman siveytenne kunnioittaminen on minun kunnioittamistani, koska minä olen teissä siveytenä. Jos Shri Ganesha
on suotuisuus, minä olen teissä siveytenä. Siveys ei ole koskaan aggressiivista, ei karkeaa, koska sen ei tarvitse olla. Ei ole
tarvetta.

Olette niin voimakkaita, niin voimakkaita, että ei ole tarvetta vihoitella kenellekään. Miksi vihoitella, te ette pelkää ketään. Se on
niin anteliasta, niin ystävällistä, niin kaunista. Aina raikasta ja nuorta mutta ylevää ja kunnioitusta herättävää. Nyt on kulunut 12
vuotta kun olen ollut täällä. Kaksi vuotta lisää tiivistä työtä tarvitaan, sisällä ja ulkona. Sisällämme meidän täytyy tehdä töitä
kovasti näiden kahden vuoden ajan, oikein kovasti, meidän täytyy vähän kärsiä ja olla uhrautuvaisia, kaikkien meistä, niin miesten
kuin naistenkin. Ja sitten me näemme. Voin sanoa että olemme tehneet hyvää työtä, pienellä hypyllä, rohkeudella ja uskolla
voimme saavuttaa paljon. Uskokaa itseenne.

Ei mentaalia uskoa mutta itsessään siveys on uskoa Siveys on teidän uskonne vakautumista. Kun teillä on usko Jumalaan olette
siveä. Kun uskotte itseenne, olette siveä. Kun uskotte vaimoonne, olette siveä. Miksi teidän tulisi uskoa vaimoonne? Koska te
olette siveä ihminen, miten vaimonne voisi olla jotain muuta? Uskonne lapseenne - on siveyttä, koska olette siveä, kuinka
lapsenne voisi olla mitään muuta? Siveys on uskon kirkas kristallinkide. Ja se teillä voi olla jo ennen itseoivallusta. Monilla onkin.

Itse asiassa kuin kamferi, joka on haihtuvaa ja muuttuu höyrymäiseksi tuoksuksi, samalla tavalla siveys toimiessaan muuttuu
uskoksi. Jos ette voi olla siveä, ette voi uskoa yhtään mihinkään. Koska olette joko tekemisissä tunteittenne kanssa niin että
olette minuun tunteellisesti sidoksissa tai ehkä olette minuun mielellisesti sidoksissa. Mutta jos teillä on siveys, on usko
silminnähtävää. Sisällänne teillä ei tarvitse olla uskoa: "Nyt minulla on usko sisälläni, Äiti." Se ei ole mahdollista. Usko on jotain,
joka on haihtuvaa, ja se haihtuva tuoksu tulee siveydestä. Joten tänään emme katso tähtiä tai kuuta, mutta te katsotte Äiti
Maata. Maailmankaikkeudessa hän edustaa Kundalinia, ja ei ole mitään muuta kuin siveyttä. Vain siveyttä.

Voitteko uskoa? Mikä voima! Äitiys, kaikki on siveyttä. Isyys, kaikki suhteet ovat siveyttä. Puhtaus on siveyden tuoksua myöskin.
Hyvyys, myötätunto, kaikki se tulee siveydestä, siveyden vaistosta, joka ei ole mielen toimintaa. Jos olette mentaalisesti siveä,
voitte olla kamala. Niin kuin jotkut nunnat ja muut senkaltaiset ihmiset, jotka ovat pidättyväisiä, ei sellaisia. Siveys on sisäinen,
sisäänrakennettu Kundalini teissä, joka toimii koska se ymmärtää minua. Hän ymmärtää minua.

Hän tuntee minut, Hän on osa minua, hän on minun heijastukseni. Joten tehkää Kundalinistanne vahvoja olemalla siveitä.
Ihmiset yrittävät kaikenlaista ollakseen viehättäviä ja niin edelleen. Älkää hukatko energiaanne sillä lailla. Te olette pyhimyksiä,
eläkää kuin pyhimykset. Elämme perinteisellä tavalla, meidän täytyy elää niin ja kehittyä perinteestä eteenpäin. Älkää tehkö
jotakin uutta, jotakin järjetöntä, turhanpäiväistä. Meidän ei tarvitse houkutella ketään. Siveys on kukan tuoksua, joka vetää
puoleensa mehiläiset, se on kukan hunajaa, se on meidän olemassaolomme ydin. Joten tällä kertaa te kaikki tulette Intiaan, minä
pyydän teitä kunnioittamaan minua käyttäytymällä hyvin.



Ei lapsellista käytöstä niin kuin näette kuvissa ja filmeissä ja kaikkea sitä hölynpölyä. Te olette sen yläpuolella. Huomio,
saavutukset tulee nähdä siveytenne istuimelta. Me emme voi jättää niitä istuimia, saimme sitten suosionhuutoja tai emme, sillä
ei ole väliä. Emme voi jättää istuintamme. Kuin kaikki nämä pyhimykset sanovat: "takiya sodaa sana" - tarkoittaa "emme jätä
istuimiamme". Olemme istuimissamme. Tämä on istuimemme, lootuksessa. Emme voi jättää lootusta. Me istumme sen sisällä.

Se on meidän istuimemme. Sitten kaikki nämä turhat asiat joita olette hankkineet, tippuvat pois. Tulette näkemään että teistä
tulee kaunis olento. Kaikki riivaajat pakenevat, kaikki tukokset pakenevat. Mutta se ei ole pidättyväisyyttä, sanon sen uudestaan
ja uudestaan. Se on olemuksenne kunnioittamista. Niin kuin kunnioitatte minua ulkopuolelta, kunnioitatte minua myös
sisällänne. Niin yksinkertaista. Tänään on meille hieno päivä palvoa Shri Ganeshaa. Hän on ensimmäinen ja tärkein palvottava.

Ja kun palvotte häntä, teidän tulee ymmärtää että palvotte myös hänen ilmenemismuotoaan, joka on Kristus. Joka puhuu
halventavasti Kristuksesta, teidän tulisi välttää sellaista ihmistä. Ette voi älyperäistää Kristusta. Jos joku tekee niin, älkää olko
tekemissä tällaisten ihmisten kanssa. Kristus on viattomuutta. Jos teillä ei ole siveyden syvyyttä ette voi ymmärtää häntä. Ette
voi palvoa häntä. Se oli se mihin he pystyivät, he tekivät selvää siveydestänne, jotta ette ikinä ymmärtäsi kuka Kristus on. Kaikki
se tulee teille meditaationne kautta. Nyt teidän ponnistuksenne tulee olla, että olette meditatiivisia.

Siinä kaikki. Pitäkää meditaationne käynnissä. Pyrkikää olemaan meditatiivisia. Nähkää. Todistajan tila ei ole muuta kuin että
olette meditatiivisia. Ja olen päättänyt että tapaan Brightonin ihmisiä täällä huomisaamuna ja tapaan kaikki englantilaiset jos
mahdollista ylihuomenna illalla kertoakseni heille, kuinka tärkeää on saavuttaa se puhtauden tila. Se tulee ratkaisemaan asiat.
Teen töitä kovasti, ette tiedäkään kuinka kovasti teen töitä. Mutta he sanoivat että ihmiset ajattelevat että muiden täytyisi tehdä
heidän hommansa. Se on kuin säästää punta yhtäällä, säästää toisaalla, säästää työnteossa.

Annetaan Äidin tehdä kaikki puolestamme. Äiti huolehtii meistä. Äidin pitää nousta aamulla ylös. Hänen täytyy meditoida. Ei niin
voi säästää. Voitte säästää kaikessa muussa, jos vain tiedätte kuinka pelastatte henkenne. Vain kasvamisenne on tärkeää. Kun
kasvatte, kaikki muu pelastuu. Mutta ensiksi pelastakaa itsenne. Sen eteen teidän täytyy ponnistella.

Täytyy tehdä kovasti töitä. Teidän täytyy mennä syvälle itseenne, kehittyä itsessänne. Kykenette siihen. Älkää syyttäkö ketään;
älkää syyttäkö vaimoanne, äitiänne, isäänne, maatanne tai mitään. Kaikki teistä pystyvät siihen. Älkää katsoko muita ihmisiä,
katsokaa itseänne. "Kuinka pitkälle olen edennyt? Miten olen tehnyt auttaakseni? Menenpä siis eteenpäin tässä asiassa."
Jokainen teistä.

Olen kiitollinen, että kaikki ovat tulleet tänne joka puolelta Englantia. Oli oikein tehdä niin, mutta tämä maa täytyy saada sille
tasolle, että ihmiset tulevat tänne pyhiinvaellukselle. Vastakohtana ei saa käydä niin, että kun he tulevat Englantiin, he eivät ikinä
tulekaan Sahaja Yogaan. Niin voi käydä sen röyhkeyden kanssa, jota ihmisillä on. Niin voi käydä. Kun he tulevat tänne he
sanoisivat: "Ei enää Sahaja Yogaa, olemme saaneet tarpeeksemme siitä." Ja toisin päin Intiassa, kun he tulevat Intiaan he
tarraavaat siihen. Olen tuntenut ihmisiä jotka tulivat Englantiin ja tapa jolla Sahaja joogit käyttäytyivät ja tapa jolla ashrameita
pidettiin, ihmiset juoksivat pois. "Äiti, ei voi mitään, me emme ole enää Sahaja Yogassa sen jälkeen kun näimme teidän



kehittyneitä joogejanne Englannissa, jossa olette tehneet töitä 12 vuoden ajan." Joten tänään istumme täällä Englannin
kauniissa maassa ja meillä on tiettyjä velkoja maksettavana, syntyäksemme tässä maassa, ja se velka on, että meidän tulee olla
suuria Sahaja joogeja.

Voitte helposti tietää, kuka on suuri Sahaja joogi. Kun sanotte: "Sulkekaa tuo ikkuna", huomaatte että useimmat heistä vain
istuvat ja katsovat toisiaan. En sano että he olisivat kaikki englantilaisia, mutta niin voi olla. Ei ole oikein että annetaan muiden
tehdä kaikki työt. Teidän täytyy olla hyvin omistautuneita. Te ette ole sillä tasolla, uskokaa vain, ette ole sillä tasolla. Älkää
katsoko muita ihmisiä, jotka ovat täällä. Olette erilaista ihmistyyppiä. Olette erityisiä ihmisiä. Yrittäkää olla varuillanne,
kunnioittakaa itseänne, sillä olette englantilaisia ja teillä on erityinen vastuu.

Siunatkoon Jumala teitä. Pitkän matkaan takaa hän on tuonut Godhavari -joen veden, joka virtaa Nasikissa, Nasik-joessa. Te
tiedätte missä Shri Rama ja Shri Sita ja Lakshmana, kaikki asuivat siellä Nasikissa. Ja tätä kutsutaan etelän Ganges-joeksi.
Godhavari. Hän sai veden Godhavarista. Nähkää nuo virtaavat värähtelyt. Maassa jossa jopa joet ovat mantroja, niiden nimet
ovat mantroja - se koko kunnia kuuluu pyhimyksille, ihmisille, jotka elivät niin uskollisina ja täynnä puhtautta, että joet, jos vain
sanotte niiden nimet ääneen, tunnette värähtelyt. Näettekö? Miksei eräänä päivänä Thames voisi olla niin kuin ne?

Niin tulisi olla teidän ansaitsemienne siunausten kautta. Jokaisen tämän maan osasen tulisi tulvia värähtelyitä teidän
saamistanne siunauksista. Nyt meidän täytyy nähdä tämä Shri Ganeshan tila. Ihmiset, joiden täytyy palvoa, meidän täytyy nähdä,
ketkä ovat ne ihmiset, joiden täytyy palvoa. Hyvin vaikea tilanne. Hakekaa pienet lapset, se on parasta. Tulkaa vain. Nira. Tule
tänne. Kyllä, molemmat teistä tulkaa nyt.

Hyvä. Hienoa. Alle kymmenvuotiaat. Hyvä on. Istukaa. Kaikkien tulisi olla alle kymmenvuotiaita. Ei alle kaksivuotiata, mutta alle
kymmenen. Hyvä. Tulkaa, tulkaa, kaikki vaan. Hyviä lapsia, näin täytyy sanoa.

He ovat mahtavia. Eivätkö olekin? Me aiomme nyt pestä Shri Matajin jalat. Onko kaikki selvää? Kuinka me pesemme, hän laittaa
vettä jaloilleni ja teidän täytyy vain hieroa. Hyvä niin. Tulkaa vain, neljä kerrallaan. Ketkä ovat ne neljä? Hän kaataa vettä, ja te
hierotte, nyt hierotte niitä, te hierotte jalkojani.  
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Shri Vishnumaya Puja. Wimbledon, London (UK), 1 September 1985.

Tänään on puja Vishnumayalle, joka oli Shri Krishnan sisko, eikä sitä oikeastaan suunniteltu kansainväliseksi pujaksi, joita
pidämme.

Mutta sanotaan, että kun kaikki Jumalaa rakastavat palvojat kokoontuvat yhteen, niin Jumalakin joutuu poikkeamaan monista
säännöistä, ja näin tähän pujaan on saatu lupa. Minusta on oikein hyvä, että se voidaan pitää ainakin kerran. Se on syntynyt
teidän rakkaudestanne ja antaumuksestanne, ja siksi tämä puja voidaan pitää. Kuinka spontaanisti kaikki menikään, että satuin
juuri olemaan Englannissa, koska jos tämä puja olisi joskus pidetty, se olisi pidetty Intiassa. Sillä tämä puja on jumaluudelle,
Vishnumayalle, jonka periaatteita ei ole helppo juurruttaa länsimaihin. Koko shakti-järjestelmä on luotu niin, että kaikkein
ensimmäinen Shakti on Äiti, Esiaikainen Äiti. Hänestä tulee kolme shaktia, kuten tiedätte: Mahakali, Mahalakshmi ja
Mahasaraswati. Ja sitten tulevat heidän lapsensa: veljet ja siskot. Ennen kuin luotiin voima, jota kutsutaan vaimoksi, luotiin
siskon voima. Kuten tiedätte, Brahma, Vishnu ja Mahesha syntyivät näille kolmelle Shaktille, ja heillä kaikilla oli siskoja.

Ja nämä siskot menivät naimisiin - esimerkiksi Vishnun sisko, Parvati, avioitui Shivan kanssa. On tärkeää ymmärtää, että nämä
kolmenlaiset voimat vaikuttavat aina chakroissa. Jos ymmärrätte, miten nämä kolme voimaa vaikuttavat, silloin ymmärrätte,
kuinka tärkeä merkitys Vishnumayalla on. Vishnumaya on siskon voima perheessä. Nainen edustaa voimaa ja mies kineettistä
voimaa, joka ilmaisee hänen ympärillään olevan kolmen shaktin voimaa. Kun miehen voima astuu esiin, kaikki nämä voimat
tulevat apuun ja avustavat miehen voimaa. On tärkeää ymmärtää mitä Vishnumayan voima on, koska Äidin voiman tarkoitus on
suojella viattomuutta, sillä se on kaikkein tärkein asia. Äidin voima on olemassa Viattomuuden suojelemiseksi. Vishnumayan
voiman tehtävä on suojella puhtautta, siveellisyyttä. Joskus on vaikeaa ymmärtää, mitä on puhtaus ja mitä viattomuus.

Viattomuus on voima, joka ei ole esillä. Kuten sähkö, joka meillä on kotonamme. Sähkö on olemassa, kuten viattomuuskin,
sisällämme, mutta sen esiin tuominen tapahtuu siveellisyyden kautta. Joku saattaa sanoa: "Tein sen täysin viattomasti" - ei, niin
ei voi sanoa. Koska kaikki, mitä teette, jos se on viatonta, se ei voi olla vahingollista luonteellenne, viattomuudellenne tai
oikeamielisyydellenne. Niinpä kaikki, jotka sanovat niin, että "Tein sen viattomasti", ovat väärässä, sillä jos tekee jotain
viattomasti, se muuttuu siveydeksi. Kun harjoittaa viattomuutta, se muuttuu siveydeksi. Teidän pitää kunnioittaa omaa
siveyttänne. Siveellisyys on Vishnumayan voima sisällämme, Gaurin voima, neitseellisen puhdas. Hän ei avioidu.

Kuten tiedätte, kun Vishnumaya luotiin, niin heti hänen syntymänsä jälkeen Kamsa tappoi hänet. Jotta ymmärtäisimme
siveellisyyden merkittävyyden sisällämme, meidän on tiedettävä, että siveellisyys on kaiken dharmisuuden perusta. Jos ei ole
siveellisyyttä, ei voi olla dharmisuutta. Dharmisuus ei ole silloin mahdollista, koska siveys on sen perusta. Se on kuin korttitalo:
jos ei ole siveellisyyden perustuksia, se romahtaa hetkessä. Siveellisyys on hyvin tärkeä asia, ja se on ollut uhattuna lännessä
kaikkialla. Siksi sanon, että on vaikeaa kylvää siveellisyyden siemeniä tässä maassa. Ja kun nyt näin tapahtuu, luulen, että siihen
on olemassa jokin jumalainen suunnitelma, että tämä hieno puja toteutetaan juuri täällä. Tätä pujaa ei ole helppo tehdä -
viattomien ihmisten pitää tehdä se, sellaisten, jotka ovat viettäneet hyvin uskonnollista elämää, jotka ovat olleet hyvin siveellisiä,
jotka ovat kunnioittaneet siveellisyyttään. Mutta nyt, kun olette pyhimyksiä, teille kaikki on puhdasta ja hyvää, koska olette
viettäneet pyhimyksen elämää.
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Siksi siveellisyys on herännyt teissä ja siveellisyys toimii teissä Gaurina, Kundalininanne. Jos halutaan mennä uskonnollisen
elämän, oikeellisen elämän ja Sahaja Yoga -elämän ytimeen, sieltä löytyy sieveellisyys. Sitä ei voi erottaa. Sivellisyys antaa teille
maryadat, se määrittelee rajat. (Miksi istut tässä? Mene kauemmaksi, on parempi istua etuosassa. Tämä on ... et ole tekemässä
pujaa. Jos olet tekemässä pujaa, silloin voit istua tässä. Muuten on paras istua alhaalla. On parempi ottaa vastaan värähtelyjä
tuolla edessä.

Menisitkö nyt sinne.) Siveellisyys antaa teille maryadat, antaa teille rajat. Miten se antaa rajat? Niin kuin salamat taivaalla. Kun
kaksi pilveä, jotka ovat kuin Sahaja-joogit, merestä syntyneet ja niissä pilvissä on puhdasta vettä, ja niiden täytyy sataa tyhjäksi.
Kun ne tulevat lähemmäksi toisiaan ja ylittävät egonsa rajat, tai riitelevät keskenään tai jollakin tavalla ottavat yhteen, niin silloin
siveellisyys, salama tulee esiin. Salama kertoo: "Teette väärin. Miksi riitelette keskenänne? Miksi härnäätte toistenne egoa?"
Tämä on siskon tehtävä.

Eilen meillä oli täällä paljon siskoja. Siskon tehtävä ei ole puolustaa kumpaakaan, vaan näyttää, että jos rikkoo veljeyden rajoja,
silloin alkaa salamoida. Salamointi on osa Shri Krishnan voimaa, jonka hän otti pois itsestään. Siksi hänestä tuli niin mukava ja
lempeä inkarnaatio. Hän otti sen pois itsestään. Hän sanoi: "Nyt sinusta on tullut minun siskoni, ja aina kun he käyttäytyvät
huonosti, sinun pitää toimia". Ja näin Shri Krishnasta tuli lempeä, ja sanotaan myös, että hän on hyvin romanttinen inkarnaatio,
koska hän otti siskolle kuuluvan osan pois itsestään ja sai näin kaiken toimimaan. Vishnumaya oli aina hänen vierellään ja
työskenteli Shri Krishnan kanssa. Perheessä siskon tehtävä on katsoa, että veljet eivät riitele keskenään, että heistä kaikista
pidetään hyvää huolta eivätkä muut kohtele heitä huonosti. Ja hän antaa heille maryadat, kuinka pitkälle voi mennä - kuinka
pitkälle voi mennä.

Nyt on erittäin tärkeää, hyvin, hyvin tärkeää meille kaikille ymmärtää, että Freud ja muut typerät ihmiset loivat teorioita, joilla
hyökätään Vishnumayaa vastaan niin, että meillä olisi kaikenlaisia kummallisia suhteita, mikä on mahdottomuus, mikä on täysin
väärin. Jos on mitään sellaisia suhteita veljien ja siskojen välillä, seitsemän sukupolven ajan suku tulee kärsimään kauheista
sairauksista - seitsemän sukupolven ajan. Jos taas on joku toinen, freudilainen suhde, silloin suku joutuu kärsimään neljäntoista
sukupolven ajan. Vishnumayan rajoittavat voimat ovat sellaisia, että ne valvovat egoa, superegoa ja perhe-elämää. Se valvoo ja
pitää huolta kaikista, tämä Vishnumayan puhdas voima, joka on olemassa meidän kaikkien sisällä. Kaikkein surullisinta on se,
että kaikissa länsimaissa Vishnumaya on sairas, todella sairas. Tarkoitan sitä, että olen menettänyt jo kuulonikin vasemmalta
puolelta, niin pitkälle se on mennyt, koska ihmisiltä puuttuu kokonaan siveellisyyden taju. Meidän on nyt unohdettava sellaiset
ihmiset, jotka eivät ymmärrä tällaista. Me olemme nyt Sahaja joogeja. Kun asia on nyt esillä, on sanottava, että monet pitävät
edelleen kiinni sellaisista kummallisista ajatuksista, kuin: "Olemme hyviä ystäviä tämän miehen kanssa" tai: "Olemme läheisiä
ystäviä sen ja sen miehen kanssa" ja kaikkea sellaista.

Silloin se ei ole maryadan mukaista. Miesten ja naisten välillä ei voi olla ystävyyttä, ei voi, se on täysin absurdia. Lännessä koko
kulttuuri on omituinen. Jos vaikka menee illalliskutsuille, niin pitää istua pöydässä joidenkin toisten aviomiehet kummallakin
puolellaan - kamalaa! Mutta idässä näin ei tehdä, koska Vishnumaya on tällaista vastaan. Hän huolehtii, että mies ja vaimo
istuvat yhdessä. Kuten tiedätte, täällä siveellisyys on niin hukassa, että teidän vasemmat Vishuddhinne eivät ole kunnossa. Ja
kun puhun tästä, ne menevät vielä huonompaan kuntoon. Kun sanotte, että ette ole syyllisiä, te kerrotte sen itse asiassa
Vishnumayalle, omalle siskollenne sanoen: "En ole syyllinen." Hän ei halua teidän kantavan syyllisyyttä.



Vaimo saattaa haluta teidän tuntevan syyllisyyttä. Hän saattaa olla sitä mieltä, että teidän pitää tuntea syyllisyyttä, koska luulee,
että hänen voimansa on uhattuna ja että hänellä on joku kilpailija. Mutta Vishnumaya ei ajattele niin, sisko ei sano niin. Mutta
sisko ja veli eivät ole koskaan ystäviä. Me istumme nyt täällä ryhmässä. Samalla tavalla missä tahansa ryhmässä sisko ja veli
ovatkin, he tietävät olevansa siinä siskoina ja veljinä, mutta he eivät takerru yhteen henkilöön, he eivät puhu vain yhdelle, he eivät
tule läheiseksi vain yhdelle siskolle. Muistan, kun meillä oli suuri kristittyjen kokoontuminen, ja minulla oli varmaan ainakin
kolmekymmentä serkkua ja neljä, viisi veljeä silloin. Menimme tähän tilaisuuteen, ja Intian kristittyihin kuuluu ihmisiä kaikista
yhteiskuntaluokista. Ja siellä oli muutamia katupoikia, luullakseni, jotka alkoivat huudella kaikenlaista meille siskoille. Emme
tienneet, että meillä oli niin monta serkkua.

He kaikki hyppäsivät esiin aivan kuin vieteriukot ja ottivat tilanteen hallintaansa ja antoivat pojille kyytiä. Silloin tajusimme miten
monta serkkua meillä oli. Muuten emme olisi saaneet sitä tietää. He olivat olemassa jossain, emme puhuneet heidän kanssaan
paljoa, puhuimme vain keskenämme, ystävillemme, me tytöt puhuimme vain toisillemme. Yhtäkkiä huomasimme, että meillä oli
niin paljon serkkuja ja niin paljon veljiä. Oli todella yllättävää, että meillä oli niin monta serkkua, joista emme tienneet mitään. He
tulivat välittömästi esiin suojelemaan siskojensa siveyttä, koska sisko on heidän oman siveytensä perusta. Mutta normaalisti ei
veljelle puhuta paljoa, eikä velikään puhu siskolleen, ei olla läheisissä tekemisissä. Mutta vaikeuksien keskellä, kun rajoja
koetellaan, kun pitää keskustella perheelle tärkeistä asioista, silloin siskon rooli on tärkeä. Äskettäin oma nuorempi veljeni
kirjoitti minulle kirjeen, koska perheellä oli ongelma.

Äitini ei ollut enää siellä, ja tavallisesti siskon puoleen on parempi kääntyä, koska häntä on helpompi lähestyä kuin äitiä. Äiti on
niin kiireinen perheen hoitamisen kanssa, on paljon työtä, tiedätte mitä kaikkea hän tekee. Sisaruussuhde on hyvin tärkeä.
Kuvitelkaa, miksi vasen Vishuddhimme on niin huono. Totta kai se on, kun emme ole koskaan pitäneet huolta
siveellisyydestämme, emme ole kunnioittaneet siveyttämme. Intiassa ei ole näin. Siellä sekä miehet että naiset arvostavat paljon
siveellisyyttään. Puhuin asiasta muutaman ulkomailla asuvan nuorukaisen kanssa, ja he sanoivat: "Vaikka teimme kaikenlaista
väärää niin kuin muutkin, tiesimme jotenkin koko ajan, että teemme väärin." Kysyin, "Mitä tarkoitatte?" Yksi pojista vastasi: "Se on
jotain samanlaista kuin sisarsuhde."

Mutta nyt näen, että intialaisistakin miehistä on tulossa samanlaisia kuin te täällä, ja he ovat menettäneet kyvyn pitää
siveellisyytensä. Miesten täytyy pitää huolta siveydestään. He luulevat, että siitä ei ole mitään hyötyä. Jos teidän henkisen
olemassaolonne perusta häviää, te romahdatte hetkessä. Siksi olen monta kertaa sanonut, että laittakaa huomionne Äiti
Maahan, kaikkeen vihreään. Vihreä väri, jos laitatte huomionne siihen, silloin säästytte kaikilta epäsiveellisyyteen liittyviltä
virheiltä, joita teette koko ajan: katsotte toisten siskoja, toisten vaimoja, toisten tyttäriä. Suhde, jota nyt tuodaan esille, kuten
ymmärrätte, on tytär, sisko ja äiti, ja se on erittäin puhdas suhde. Niin puhdas, että jos käytätte aivojanne liikaa, niin miksi sydän
menee huonoon kuntoon - oletteko ajatelleet sitä? Miksi sydän oireilee, kun käytätte liikaa oikeaa puolta? Miksi sydän menee
huonoon kuntoon?

Tämä pitää ymmärtää, se on sama asia. Esimerkiksi Shivan suhde Vishnuun on kahdenlainen. Ensiksi Vishnun vaimo - Vishnu
otti vaimokseen Shivan siskon. Ymmärrättekö? Kuka on sitten Shivan sisko? Shivan sisko on Saraswati. Jos käytätte liikaa
Saraswatin voimaa, sydän menee huonoon kuntoon. Siinä on maryadat, omat rajansa. Tällä tavalla syntyivät seka-avioliitot,
joiden avulla sisarsuhdetta käytetään pitämään chakrojen maryadat kunnossa. Jos ylittää rajat, joutuu yllättäen vasemmalle tai



oikealle, koska on mennyt maryadojen yli.

Tällaisia sisarellisia suhteita oli muillakin inkarnaatioilla, esimerkiksi Mohammed Sahibilla oli sisarellinen suhde, - oikeastaan
pitää sanoa, että hänen siskonsa oli Alin vaimo, mutta hän syntyi Mohammedin tyttäreksi. He voivat siis syntyä joko tyttärinä tai
siskoina. Hän oli Nanakan sisko, Nanaki. Ja hän syntyi siis Mohammed Sahibin tyttäreksi. Kyseessä Voi siis olla joko
inkarnaation sisko tai tytär. Mutta tytär ja sisko ovat molemmat viattomia, puhtaita ja siveitä. Ajatelkaapa sellaisia ihmisiä, jotka
eivät ymmärrä siveellisyyden tärkeyttä, kuinka he voivat puhua mistään laeista? Koska "lait" tarkoittavat maryadoja ja ne
ymmärtää täysin vain Vishnumayan voiman kautta. Saatatte sanoa, että esineen varastaminen toiselta ei myöskään ole oikein,
koska se kuuluu jollekin toiselle. Mutta kuka kertoo sen teille?

Kuka kertoo teille, että tämä on väärin? Tietysti poliisi, mutta kuka on tehnyt säännöt? Lainsäätäjät. Se osa tiedostamatonta, joka
tässä vaikuttaa, on Vishnumaya, koska heti kun varastaa jotakin, tuntee syyllisyyttä. Laissakin käytetään sanaa "syyllinen".
Syylisyys tulee vasemmalta puolelta, Vishnumayalta. Kuinka tärkeää onkaan, että olemme siveellisiä. Me olemme kovin
jakautuneita ihmisiä, ja niillä, joilla on moraalista siveellisyyttä, heiltä saattaa materiaalinen siveellisyys puuttua. Niillä, joilla on
materiaalista siveellisyyttä, heiltä saattaa moraalinen siveellisyys puuttua. Moraalinen siveellisyys tulee ensin, se on hyvin tärkeä
asia, koska se on meidän sisällämme.

Jos moraalisesta siveellisyydestä on pidetty hyvää huolta, silloin materiaalinen siveellisyys tulee automaattisesti. Mutta vaikutus
on sama. Jos Sahaja Yogassa varastaa rahaa, tai jos huijaa moraalisesti, silloin vasen Vishuddhi menee huonoon kuntoon, ja
koko ongelma alkaa vasemmasta Vishuddhista. Oletetaan, että joku yrittää huijata Sahaja Yogassa, haluaa viedä Sahaja Yogan
rahoja, tai muuta sellaista. Silloin henkilön vasen Vishuddhi menee heti tukkoon. Heti, kun vasen Vishuddhi tukkeutuu, henkilö
alkaa käyttäytyä oudosti, ja koko asia paljastuu. Jos käyttäytyy epämoraalisesti, silloin vasen Vishuddhi tukkeutuu myös. Kaikki
syyllisyys syntyy tästä. Äitiä vastaan tehty synti voi olla myös loukkaus, esimerkiksi, että sanoo jollakin tavalla vastaan Äidille.
Olen huomannut, että monilla on tapana sanoa, "Ei, Äiti."

Ei pidä koskaan sanoa "ei", sillä jos sanoo "ei", se tarkoittaa, että menette vasempaan Vishuddhiin. Vishnumayan voima ei salli
"ei" -sanaa missään tilanteessa. Monilla ihmisillä on tapana sanoa: "Ei, Äiti." Näin ei pidä tehdä, sillä heti, kun vasen Vishuddhi
menee epätasapainoon, kaikki vasemman puolen chakrat heikkenevät, koska siveys, joka on kaikkien chakrojen perusta, on
heikko. Kuinka todella tärkeää on ymmärtää vasemman Vishuddhin arvo. Meidän kaikkien vasemmat Vishuddhit menevät
epätaspainoon, emmekä ajattele, että se on mitenkään tärkeää. Sanomme: "Voi, vasen Vishuddhini oireilee, eli tunnen
syyllisyyttä." Emme ymmärrä sitä niin, että: "Mitä olen tehnyt? Olen ylittänyt rajat, siksi se tuntuu siellä. Olen laiminlyönyt jotakin
moraalisuutta.

Olen kulkenut väärää tietä Äitiäni ja Isääni vastaan ja siksi vasen Vishuddhini oireilee." Vasen Vishuddhi on virheiden, väärien
tekojen ja syntien indikaattori. Meillä ei ole varaa pitää vasenta Vishuddhia huonossa kunnossa, Sahaja-joogeilla ei ole siihen
varaa. Asiaa pahentaa vielä se, että ihmiset polttavat ja käyttävät kaikenlaisia aineita. Intiassa ihmiset käyttävät tamakhua, joka
on eräänlaista - mitä lehtiä ne ovatkaan? - tupakan lehtiä ja ajattelevat, että eivät ole tehneet mitään väärää. Mutta vasen
Vishuddhi menee huonoon kuntoon. Vasen Vishuddhi on tavallaan portti kaikkiin omiin ongelmiin, joten varokaa tuntemasta
syyllisyyttä mistään. Lisäksi se on erittäin paha noidankehä. Otetaan esimerkki: joku on tehnyt jotain väärää.



Olen päättänyt, että Minun on sanottava heille suoraan - pitivät he siitä tai eivät - että tämä on väärin, niin pitkälle kuin se on
mahdollista. Tietysti käytän myös kaikenlaisia niksejä, että saan heidät ymmärtämään, jos he eivät ymmärrä sitä mitä sanon -
tiettyyn rajaan asti. Ja sitten sanon heille: "Nyt on parempi, että lähdette. En voi pitää teitä enää kehossani." Sitten laitan heidät
pois Sahaja Yogasta. Kun he ovat pois Sahaja Yogasta, niin ainakin Minun päänsärkyni loppuu. Olen huomannut sellaista, että
kun nagatiivisuus alkaa toimia, niin ihmiset sen sijaan, etä kohtaisivat negatiivisuuden, kohtaavatkin virheitään: "Olen väärässä,
minun ei olisi pitänyt tehdä sitä, se oli väärin tehty", ja alkavat selitellä asioita. Jos alkaa selitellä asioita, vasen Vishuddhi alkaa
tulla paisuneen muhkuran näköiseksi, ja sitten sitä ei enää voi korjata, sitä ei voi enää puhdistaa. Ja niin ihmiset alkavat selitellä:
"Miksi tein niin, miksi tein näin." Kun se on kerran todettu vääräksi, se on väärin, se pitää hyväksyä: "Hyvä on, seuraavalla kerralla
en enää tee niin, Pyydän anteeksi."

Mutta "anteeksi" näyttää olevan hyvin vaikea sana sanoa ainakin länsimaisille Sahaja-joogeille ja myös muutamille intialaisillekin
Sahaja-joogeille: "Anteeksi, pyydän anteeksi." Intialaiset eivät koskaan tunne syyllisyyttä, se on hyvä asia, mutta he eivät koskaan
pyydä anteeksi, joten tilanne on sama. On ymmärrettävä, että kun on tehnyt virheen, silloin on ihminen: erehtyminen on
inhimillistä ja anteeksianto jumalallista. Mutta on tiedettävä, että on tehnyt väärin. Jos vain jatkaa selittelemistä, silloin on yksi
asia varma: silloin ei ymmärrä, että Jumala tietää kaiken. Jos Hän sanoo, että olet tehnyt väärin, silloin se on väärin. Miten sen
voi asettaa kyseenalaiseksi, miten voi sanoa: "Tein tämän sen vuoksi. Tässä on syy siihen", - tämä asia on ymmärrettävä. Sillä
tämä on sähköinen voima, ymmärrättekö, se antaa sähköiskun. Se iskee teihin.

Ja silloin tajuatte, että "Olen tehnyt virheen." Älkää siis aiheuttako iskuja itsellenne. Älkää käyttäytykö sillä tavalla, että lopulta
saatte sähköiskun. Mutta - tietysti Äidillinen voima on niin anteeksiantava, Sadashivan voima on niin anteeksiantava, että teidän
sallitaan, sallitaan ja sallitaan jatkaa väärin tekemistä jonkin aikaa. Mutta teille on kerrottu ja selitetty, että tämä on väärin. Mutta
jos sitten ylitätte rajanne lopullisesti, silloin yhtäkkiä Vishnumaya ilmestyy, ja kaikki paljastuu. Sahaja Yogassa te tulette
paljastumaan. On siis ymmärrettävä, että vaikka tämä voima auttaa paljon, opastaa, kehittää, ravitsee ja suojelee, silti - vain
tiettyyn pisteeseen. Muuten juuri Hän myös paljastaa teidät, koska ei enää kestä teidän typeryyksiänne. Jos jatkatte samalla
tavalla, niin Hän pitää huolen, että kaikki tulee esille.

Olette nähneet, että ihmiset ovat tehneet kaikenlaisia likaisia asioita. Olen tuntenut monia pääministereitä ja useita presidenttejä
ja muita. Kun he kuolevat, he paljastuvat. Kukaan ei sano, että se ja se henkilö oli hyveellinen. Hyvin harva kansanjohtaja on
saanut sellaisen maininnan, että he olivat erittäin hyveellisiä, siveitä ihmisiä. Hyvin, hyvin harvoin heidät mainitaan siveellisinä.
Heti, kun saa valtaa elämässään, alkaa ajatella, että on saanut vapaat kädet, voi olla ja tehdä mitä haluaa. Voit olla siveä, voit olla
epäsiveä millä tavalla tahansa, voit tehdä mitä haluat. Tavallaan tulee sellainen kaiken ylittävä ajatus, että "Minulla on kaikki
valta, nyt olen hyvässä asemassa." Ja siitä muodostuu täydellinen harhamaailma ja silloin alkaa unohtaa siveellisyyden
tärkeyden.

Mitä korkeammalle ihminen pääsee elämässään, mitä korkeamman aseman hän saavuttaa, mitä suurempia niiin sanottuja egoa
pönkittäviä asioita hän saa, sitä enemmän hän painaa alas vasenta Vishuddhiaan. Selainen henkilö pakenee vasempaan
Vishuddhiin, koska sydämensä sopukoissa, omassa tiedostamattomassaan hän tuntee syyllisyyttä. Ja kaikki tuntuu
syyllisyytenä, syyllisyytenä vasemmassa Vishuddhissa. Ja kun vasen Vishuddhi on täynnä syyllisyyttä, silloin tilanne on vaikea,
koska sellainen henkilö muuttuu äärimmäisen herkäksi. Mitä tahansa tällaiselle sanoo, hän tuntee yhä enemmän syyllisyyttä.



Jos yrittää parantaa hänen vasenta Vishuddhiaan, niin hän tulee entistä huonommaksi. Vasemmasta Vishuddhista kärsivien
tilanne on huono ja juuri nämä ihmiset selittelevät koko ajan tekojaan. Oikeasta Vishuddhista kärsivä on töykeä, mutta
vasemman Vishuddhin ihmisillä on kiero tapa vastata ja antaa selitys kaikkeen. Mitä tahansa heille sanoo, he vastaavat: "Ei, Äiti,
se on niin, se on näin." Tämä on yksi asia.

Mutta ei ainoa, ei se tähän lopu, se tekee ihmisestä myös sarkastisen. Siksi lännessä ihmiset eivät koskaan puhu suoraan, he
puhuvat aina sarkastisesti. Heidän mielestään suorapuheisuus on typerää ja on epähienoa, jos ei osaa puhua sarkastisella
tavalla, jota on joskus vaikea ymmärtää. Näin he puhuvat, hyvin kierolla tavalla. Ja kierous tulee vasemman Vishuddhin
ongelmien kautta. Jos vasen Vishuddhi on niin huono, ei saa aikaan mitään suloista, ei mitään kaunista, ei mitään arvostavaa.
Huono vasen Vishuddhi ei koskaan arvosta mitään. Ne jotka kärsivät vasemmasta Vishuddhista, eivät voi koskaan arvostaa
toista ihmistä, eivät koskaan. Sillä on oma tapansa sanoa, se ajattelee: "Olen paras", koska sen täytyy olla olemassa, ongelman
täytyy saada olla olemassa, siis miten? Se on eräänlainen kieroutunut ego, joka ei halua hyväksyä sitä, että joku voisi olla
parempi kuin minä, että minun pitäisi seurata jotakin toista, että minun pitäisi oppia joltakin toiselta.

Olen nähnyt monia esimerkkitapauksia. Erityisesti ihmiset, jotka ovat lähelläni, huomaan, että heille kehittyy hyvin nopeasti vasen
Vishuddhi, koska he eivät noudata protokollaa. Heti, kun he lakkaavat noudattamasta protokollaa, heille kehittyy vasen
Vishuddhi. Minun lähellä oleminen on siunaus, epäilemättä, mutta on myös oltava hyvin, hyvin huolellinen, että ei riko
protokollaa. Älkää yrittäkö tulla liikaa esille, se on pöyhistelyä. Muutamilla ihmisillä on tapana ylittää rajoja, ja heti, kun ylittää
rajat, kehittyy vasen Vishuddhi. Äitiä kohtaan pitää osoittaa kunnioitusta, Äitiä kohtaan pitää osoittaa arvostusta; näitä
ominaisuuksia vasen Vishuddhi suojelee. Tämä on perimmiltään Shri Ganeshan voima. Se mitä kutsutaan Ganeshan voimaksi,
on vasen Vishuddhi, joka ilmenee siveellisyytenä. Kaikki Ganeshan voimat ilmenevät vasemman Vishuddhin kautta.

Kaikkien, jotka kunnioittavat Ganeshaa, puhdasta viattomuutta, tulee tietää, että kaikessa arkipäivän käyttäytymisissä ja
toimissa tulisi näkyä siveellisyys. Ganesha esitetään siveellisyyden kukkien muodossa. Jos jumalaisessa laissa ei olisi
siveellisyyttä, miten ihmisille annettaisiin rajat, miten heidät saataisiin kuntoon, miten heitä puhdistettaisiin, miten heidät
saataisiin kehittymään? Jos esimerkiksi puu kasvaa ja sillä ei ole mitään rajoja, se kasvaisi täysin villisti, ilman rajoja, mitä siitä
muodostuisi? Ei mitään. Jotta ihminen saadaan kasvamaan yhä korkeammalle, on asetettava rajat. Isälläni oli erittäin hyvä
esimerkki tähän, että jos sinulla on vehnän jyviä, niin vehnä …. (Ole hyvä, älä häiritse. Jos haluat mennä ulos, voit mennä, mutta
älä häiritse muita ihmisiä pyörimällä ympäriinsä.) Tämä on myös yksi asia, katsokaas.

Tämä kaikki ei ole mitään muuta kuin vasemman Vishuddhin aiheuttamaa häiriötä. Kaikki esiintyminen ja häiritseminen, yritys
olla muita parempi, itsensä esille tuominen tai tärkeily, kaikki nämä tulevat vasemmasta Vishuddhista. Koska haluatte päästä
vasemman Vishuddhin yli, siksi teette tällaista. Ja tämä vain lisää sitä. Mitä enemmän yritätte päästä siitä yli, sitä enemmän se
kasaantuu. Nyt takaisin isäni tarinaan, kun hän kertoi, että jos sinulla on vehnän jyviä ja levität ne, niin ne lentävät kaikkialle aivan
kuten huomiokin. Mutta jos jyvät laitetaan säkkeihin, säkkejä voi pinota päällekkäin ja saada siemenistä korkean kasan. Samalla
tavalla, jos tuhlaat huomiotasi kaikkialle ilman siveellisyyttä, se hajoaa. Sillä ei ole rajoja eikä ääriviivoja, sillä ei ole muotoa.
Mutta jos asetat sille rajat, silloin pääset yhä korkeammalle ja korkeammalle, ja voit nousta ylemmäs henkisessä elämässäsi.

Koska olette ihmisiä, jotka haluavat elää hyvin henkistä elämää, teidän on ymmärrettävä, että vasen Vishuddhi pitää saada
kuntoon. Miten vasen Vishuddhi sitten parannetaan? Joskus todella väsyn näihin ihmisiin, jos totta puhutaan, väsyn todella ja



luovutan. Sillä jos heillä on jokin chakra huonossa kunnossa ja sanon: "Teillä on chakra huonossa kunnossa", he menevät vielä
huonommaksi. Mikä noidankehä! Mistä löytyy parannuskeino? Miten päästä ulos noidankehästä? - Kohtaamalla asia. Pitää
sanoa itselleen: "Mistä sinä tunnet syyllisyyttä, mistä? Sinä teet saman virheen aina uudestaan ja uudestaan, ja teet edelleenkin."

Teidän pitäisi suunnata kaikki piikit itseenne päin. Mutta sen sijaan te alattekin sanoa vastaan Minulle, "Ei, Äiti. Ei, Äiti. Ei, Äiti."
Komentakaa itseänne: "Ei enää. Olen tehnyt näin tänään, huomennakin aion tehdä ja taas ylihuomenna. Lopeta nyt, lopeta." Ja
sitten lopetat sen siihen paikkaan. Silloin käytät hyväksesi Vishnumayan voimaa. Vishnumayan voima pitää neutralisoida, vaikka
sitten omien virheiden kautta.

Mutta jos se täytyy tuoda takaisin omaan vahvuuteensa, sinun on käytettävä Vishnumayan voimaa antamalla itsellesi shokkeja.
Vasta silloin se onnistuu. Tässä kohdassa, Vishnumayan kohdalla en pysty auttamaan teitä. Teidän pitää tehdä se itse. Siksi
ajattelin tätä pujaa, että kun teette tämän pujan Minulle, ja jos sanon jotakin, se aiheuttaa lisää Vishnumayaa teissä. Onhan
paljon helpompaa hoitaa asiat niin, että sanoo vain: "Tunnen syyllisyyttä". "Olen saanut rangaistukseni, kun kutsuin itseäni
syylliseksi." Aivan kuin oikeussalissakin valamiehistö sanoisi: "Olet syyllinen" - hyvä on, hyväksyn sen, olen syyllinen, mutta ei
rangaistusta, siitä ei tulekaan rangaistusta. Jos olet tehnyt väärin, rankaise itseäsi. On kaksi tapaa, miten ihmiset rankaisevat
itseään.

Yksi tapa on se, että ihmiset rankaisevat itseään sanomalla: "En syö ruokaani." Mutta sellaiset ihmiset, joilla on tapana kieltäytyä
ruuasta ja muusta, voivat tulla myös aggressiivisiksi tästä tavastaan ja kiusata muita kieltäytymällä ruuasta. Ihmiset ovat todella
kieroutuneita. He tietävät miten piinata itsensä kuoliaaksi mahdollisimman kivuliaalla tavalla koko ajan. Tämä ei siis ole oikea
tapa korjata itseään. Jos pitää korjata itseään, silloin pitää kohdata itsensä oikealla tavalla. Oletetaan, että olet tehnyt jotain
väärää, silloin sinun pitää tehdä jotain sellaista, josta normaalisti pidät, ja rangaista sillä itseäsi. Sinun pitää, sinun pitää ...,
anteeksi, sinun ei pidä tehdä sellaista, mistä normaalisti pidät. Jos haluat korjata itseäsi ja pidät esimerkiksi paljon puutarhoista
ja kukista ja kun teet jotain väärin, niin silloin älä katsele kukkia vähään aikaan, sulje silmäsi kukilta. Jotkut ihmiset saattavat
pitää laulamisesta ja jos teet virheitä, lopeta silloin laulaminen.

Tällä tavalla pitää antaa shokkeja itselleen. Teidän pitää tietää, että Vishnumaya on salama, ja opetuksen pitää olla
samankaltainen. Se ei voi olla pehmeä, niin kuin Shri Krishna oli. Tämä voima, josta puhun, on hyvin vahva. Herättäköön Jumala
tämän Vishnumayan voiman sisällänne. Se on kaikkein vahvin voima, jonka ihminen voi saada, se on kaikkein suotuisin asia.
Teistä tulee pyhiä persoonallisuuksia. Tämä on yksi tapa saavuttaa Jumalan oivallus. Eilen esitettiin hyvä, terävä kysymys juuri
sopivasti koskien siveellisyyden vakiinnuttamista. Se ei tapahdu bandhaa tekemällä tai vastaanottamalla värähtelyjä Äidiltä ja
sukeltamalla niihin, ei sillä tavalla, vaan teidän itsenne pitää korjata itseänne aamusta iltaan ja kohdata itsenne, eikä tuntea
syyllisyyttä ja oppia uusia asioita.

Teillä on sisko, joka opettaa teitä koko ajan, miten tulla aina vain paremmaksi ja paremmaksi. Ei Äiti, koska Äidille voitte sanoa:
"Ei, Äiti." Jos sanotte niin siskollenne - sähköisku, ymmärrättekö? Kokeilkaa työntää sormenne sähkörasiaan, niin tiedätte - ei
mitään selityksiä! Nyt kun ymmärrämme tämän, teemme tänään pujan siveellisyytemme vakiinnuttamiselle, tunne-elämämme ja
mielemme puhtaudelle. Mitä tahansa olettekin tehneet tähän saakka, unohtakaa se, unohtakaa menneisyys. On myös hyvin
tärkeää unohtaa menneisyys, koska se on aina hyvä syy selityksiin, "Koska minulla oli sellaista, siksi tapahtui näin. Äitini oli
sellainen ja isäni tällainen." Unohtakaa nyt äiti, isä, kaikki, te kuulutte tähän perheeseen, joka on pyhä perhe. Istutte täällä



ihmisten kanssa, jotka ovat pyhimyksiä.

Kaikki lait alkavat toimia automaattisesti, eikä Minun tarvitse kertoa teille, pitääkö teidän olla ystävällinen tälle henkilölle tai
välttää kanssakäymistä tämän henkilön kanssa. Katsokaas, jatkuva kiinnostus toiseen sukupuoleen ei ole merkki
siveellisyydestä. Se on inhottavaa, täysin naurettavaa, teette itsestänne typerän. Kuten jotkut miehet tietävät paljon siitä, mitä
naiset käyttävät, parfyymejä, sitä, tätä. Minkä takia? Oletteko naisten orjia, vai mitä? Tällaisista tulee tyhjänpäiväisten asioiden
asiantuntijoita. Olette miehiä, eläkää kuin miehet. Ja naisilla pitää olla siveellisyyden tunne sisällään, koska he ovat voima. Miksi
te haluatte tulla miesten kaltaisiksi?

Tehän olette voima heidän takanaan. Ja naisten täytyy vaalia siveellisyyttään. Siitä Minun on sanottava, että kumarran
intialaisille naisille siitä, miten he ovat nöyriä, miten he ovat siveellisiä, heiltä voi ottaa oppia. On tietysti myös monia, jotka eivät
ole sellaisia. Mutta se nöyryys, joka heissä on! On vain yksi ryhmä, joiden ei pidä olla nöyriä: inkarnaatiot. Minä en voi olla nöyrä,
olen pahoillani siitä. On tiettyjä ominaisuuksia, joita teillä on, joista voitte nauttia ja vaalia niitä, joita taas Minulla ei ole. Minä en
voi nöyrtyä, en voi tehdä sitä, olen pahoillani - Minun ei tule tehdä niin. Kukaan inkarnaatio ei ollut nöyrä, he eivät voineet olla,
koska heillä ei ollut syyllisyyttä.

Olen laittanut niin monta syyllisyyttä tuntevaa vasempaan Vishuddhiini, että korvani ovat tukkeutumassa yrittäessäni puhdistaa
heitä. Jos te pystytte poistamaan syyllisyytenne, Minun korvani avautuvat, vaivani katoavat. Siksi pyydän teitä pitämään
vasemman Vishuddhinne kunnossa. Älkää tunteko syyllisyyttä, olkaa keskellä. Olkaa keskellä, tarkkailkaa itseänne ja kohdatkaa
itsenne, antakaa itsellenne shokkeja, korjatkaa itseänne. Vain sellaiset ihmiset nousevat ylös. Toinen tapa on meditaatio. Vasen
käsi kohti valokuvaa, kynttilän liekki käden vieressä, oikea käsi Äiti Maata kohden, voitte puhdistaa itseänne näin. Laittakaa
kynttilä tuonne, antakaa vasemmalle Vishuddhille bandha, näin voitte puhdistaa itseänne. Mutta näistäkin tulee rituaaleja, jos
niitä ei tee sydämestään.

Ennen kaikkea kohdatkaa itsenne, mielen tasolla, kohdatkaa kokonaan ja sitten puhdistakaa näillä keinoilla. Ymmärtäkää asia
myös tunnetasolla. Eikä niissä tunteissa saa olla minkäänlaista syyllisyyttä. Aivan käytännön syistä meidän ei pidä käyttää
sellaisia sanoja, jotka tuovat esiin syyllisyyttä, vaan nöyryyttä. Syyllisen ihmisen nöyryys on aivan erilaista. Syyllinen ihminen on
pakon alla, paineen alla, mutta nöyrä ihminen on vapaa. Hän on nöyrä vapaasta tahdostaan, omassa kukoistuksessaan. Kuin
puut, jotka ovat täynnä hedelmiä: ne kumartuvat kohti Äiti Maata. Ja jos menette meren rannalle, niin näette kaikkien rannalla
olevien puiden, etenkin kookospalmujen, kallistuvan kohti merta, koska meri on antanut niille niiden oman erityisominaisuuden.
Vesi, joka on kookoksen sisällä, tulee merestä.

Niinpä kaikki puut kunnioittavat merta ja ovat nöyriä sitä kohtaan. Samalla tavalla henkilö, joka ei tunne syyllisyyttä, on vain
todella nöyrä. Syylliset ihmiset, kuten kerroin, ovat agressiivisia sarkastisine, ilkeine sanoineen, vastaväitteineen ja selityksineen.
Mutta nöyrä ihminen on vapaa, vapaa olemaan nöyrä, vapaa olemaan ystävällinen, hyväsydäminen ja myötätuntoinen. Sellaisia
Sahaja-joogeja teidän pitää olla, että kun ihmiset tapaavat teidät, he ovat vaikuttuneita teidän nöyryydestänne. Nöyryydellä ei ole
riippuvuussuhdetta - viattomuus ja nöyryys. Minulta puuttuu tämä ominaisuus kokonaan. En voi olla nöyrä, eikä teidän pidä
koskaan yrittää tehdä Minua nöyräksi, sillä se ei ole sallittua. Mutta kukaan ei voi Minut tavatessaan sanoa käytöksestäni,
ettenkö olisi nöyrä. Käyttäydyn kuin hyvin nöyrä henkilö.



Voin käyttäytyä hyvin nöyrästi, mutta totta puhuen sisälläni ei ole minkäänlaista nöyryyttä. Myötätunto on täysin eri asia kuin
nöyryys. Nöyryys on inhimillinen ominaisuus, erityisominaisuus, joka on vain omistautuneilla palvojilla. Vain heillä on tällainen
kaunis ominaisuus, jonka avulla voi ottaa vastaan autuuden sadetta. Autuuden antaja ei voi olla nöyrä, koska Hän ei voi ottaa
vastaan mitään. Vain ihmiset voivat olla nöyriä ja ottaa vastaan ja hyötyä siitä. Ja se, joka ei voi ottaa vastaan, on hyvin, hyvin
yksinäinen. Sellainen ei voi saada tukea keneltäkään, koska sen täytyy antaa, koko ajan antaa. Se on hyvin yksinäistä ja kaikki
täytyy kohdata itse. Vain ne jotka ovat nöyriä, voivat olla läheisiä toisilleen, voivat jakaa ongelmiaan toistensa kanssa.

Minä en voi, koska teillä ei ole niihin ratkaisua. Minun on ratkaistava omat ongelmani. Nöyryys voi auttaa teitä vain ilmaisemaan
asioita ja pääsemään lähelle ystäviänne ja kaikkia ja jakamaan omat vaikeutenne muiden kanssa. Mutta jälleen Minun on myös
varoitettava, koska niin käy aina: teidän nöyryytenne ei pidä olla sympaattisuutta. Nöyrä ihminen on kiintymätön, se on
kiintymätön ominaisuus. Ominaisuus, joka ei kiinny yhteen tai kahteen henkilöön. Se on nöyrä elämäntapa, jossa et ole turhan
ylimielinen, et huuda ihmisille. Intiassa sanotaan, että lehmä on hyvin nöyrä eläin. Siitä saa maitoa, se antaa kaikkea, se ei
hyökkää ketään vastaan. Nöyryys on juuri sellainen suojelija.

Tietysti joskus ihmiset käyttävät hyväkseen nöyriä ihmisiä, sillä ei ole väliä. Niin kauan kuin et ole menettänyt nöyryyttäsi, on
kaikki hyvin. Mutta ihmiset kadottavat nöyryytensä. Kun heitä kiusataan, heistä tulee "vasen-Vishuddhisia" ja silloin he
kadottavat nöyryytensä ja sen ei pitäisi antaa kadota, sillä jos haluaa pitää yhteyden Jumaluuteen, silloin pitää olla nöyrä. Ei ole
muuta keinoa. Jos et ole nöyrä, tätä suhdetta ei voi pitää yllä. Se on kuin kaksi ominaisuutta, kuin pistoke ja pistorasia.
Pistokkeen on oltava pistoke ja pistorasian pistorasia. Samalla tavalla jos teidän pitää saada jotakin Jumaluudelta, teidän on
oltava nöyriä ihmisiä. Ylimielisyydellä ette saa mitään, hyökkäävyydellä ette saa mitään, ei millään sellaisella.… Jotkut ihmiset
tuntevat myös, että "Minä rakastan Äitiä," mutta tätä rakkautta pitää ilmaista täydellisen nöyryyden kautta.

Se on ainoa keino, se on ainoa kanava, jonka kautta voitte lähestyä Minua, ei ole muuta keinoa. Tänään me pääsimme todella
korkealle tasolle. Se on Jumalan oivalluksen alku. Mutta teidän pitää kiihdyttää vauhtianne. Ei ole helppoa pysyä mukana
samassa vauhdissa Minun kanssani, joten teidän pitää kiihdyttää vauhtianne. Jos teidän on mentävä kohti Jumalan oivallusta,
vakiinnuttakaa ensin siveellisyytenne ja nöyryytenne.

Jumala siunatkoon teitä.

Nyt aloitamme pujamme. Voitte pestä jalkani, jos haluatte. Ganesh Puja pidetään ensin, yksi Ganesh stotra.

Sitä varten teidän pitää arvioida itseänne. Tarkoitan, teidän pitää arvioida itsenne eikä hyväksyä syyllisyyttä, vain arvioida:
"Olenko kovin esille pyrkivä henkilö, pyrinkö koko ajan esiin? Istunko aina kaikkien muiden edessä? Yritänkö olla ylimielinen
Äidille? Sanonko Äidille 'ei'? Käyttäydynkö sillä tavalla?" Tarkastele kaikkia näitä kohtia sisälläsi. Tämä ei ole muita varten, se on
itseäsi varten, että näkisit: "Kuinka pitkälle pääsen? Olenko omahyväinen, olenko tärkeilevä? Teenkö asioita, joita minun ei pitäisi
tehdä?"



Syvenny tällä tavalla näihin asioihin. Nämä ovat oireita, oireita, jotka tulevat sisältä, ja heti kun ymmärrät oireesi: "Ahaa, olen
tällainen. Selvä, en ole enää." Kohtaa se, komenna itseäsi. Heti kun sanot: "En ole syyllinen", se ei tarkoita, että et kohtaisi sitä.
Kohtaa itsesi. Hyvä. Nyt otamme jalkojen pesun.

Pujan aikana: 

Olen pahoillani, mutta tänään vain neitsyet voivat palvoa Minua, vain todelliset neitsyet voivat palvoa Minua - pienet tytöt, onko
pieniä tyttöjä? Hei, tuolla on, sieltä heitä tulee.

Tulkaa, tulkaa, tulkaa, kaikki lapset. Nouskaa tänne ylös. Kaunis mekko! Ah-ha! Ah-ha! Ooh, hyvin kaunis asu, Athena! Tule! Missä
muut ovat? Tulkaa, kaikki lapset, kaikki lapset. Vain lapset voivat pestä jalkani.

Hyvä, istukaa, istukaa alas. Tulkaa lähemmäksi. Ooh, hänellähän on sari päällään! Kaikki lapset. Istukaa, istukaa, istukaa. Kaikki
lapset voivat tulla istumaan tänne. Hei, India, miten voit? Varothan tätä tulta, eikö niin? Voisitteko siirtää tuota hieman
sivummalle, olen hieman huolissani lasten takia, voimme sytyttää sen myöhemmin. Kiitos.

Lisää lapsia tulee, heitä on tulossa vielä. Tulevaisuudessa meillä tulee olemaan heitä paljon, ja ehkä teidän muiden pitää istua
ulkopuolella. Nyt he istuvat ulkopuolella; jonkun ajan kuluttua teidän pitää istua ulkona! Sepä vasta olisi jotakin! He sanoisivat
kaikki: "Ulos, ulos!" Antaa heidän kasvaa! Uusi armeija on kasvamassa esiin. Sinä voit kyllä... tehdä sen. Anna se hänelle, hän voi
tehdä sen, hän voi..., hän tekee sen. Teethän sen varovasti. Tulkaa, tulkaa. Gavin, siirrä sitä molemmilta puolilta hieman.

Hei, tulkaa tänne, tälle puolelle. Kaikkein pienimmät voisivat tulla ensin, kaikki pienet tänne. Yksi... kaikki te olette pieniä, eikö
vain? No, kuka on kaikkein pienin? No, tuleeko vielä joku? Istukaa, istukaa, istukaa, ... No niin, tule tänne, haluatko tulla tänne?
Hyvä, päästättekö hänetkin tulemaan? Nyt riittää. Tuokaa hänet tänne. Nyt kaikki tytöt saavat tulla ensin ja pojat myöhemmin.

Tehdäänkö niin päin, vai otetaanko pienet pojat ensin? Pienet pojat on parempi, eikö niin - tehän olette siskoja, loppujen lopuksi.
Hyvä, otetaan pienet pojat ensin. Kaikki pienet pojat, ja sitten on siskojen vuoro. No, ketkä ovat pieniä poikia? Ahaa, kaikki. Nyt
siskojen pitää odottaa hetki, eikö niin? Katsokaa, katsokaa tätä, katsokaa; kuinka helppoa se on hyväksyä. Kaikki siskot - nyt hän
on sisko - tulkaa, kaikki siskot saavat mennä takasin. Ymmärsikö hän?

Hyvä on, sinä voit seisoa siinä. Hyvä, kerro hänelle. Sinä voit seisoa siinä. Tule sinä tänne. Hyvä. Nyt kaikki pojat, tulkaa. Tulkaa
tänne. Kaikki pojat ensin, kaikki siskot odottavat. Tuolla on... Eikö ole enää muita poikia? Tulkaa, tulkaa, tulkaa, tulkaa, tulkaa,
tulkaa!



Hyvä. Nyt, kaikki. Jos Patin poika on siellä, voit kutsua hänet. Hän tekee sen. Kaikki muut voivat istua. Aah, oikein hyvä. Nyt kaikki
siskot, kaikki siskot voivat ensin istua alas. Katsokaas, pojat tekevät ensin, eikö niin? Kaikki siskot seisovat siellä ja huolehtivat
pojista. Tulkaa. Pojat saavat tulla tänne.

Tulkaa, tulkaa, tulkaa - tulkaa, tulkaa. No niin, antakaa hänen istua, hän on poika. Tule vain, istu alas, olet poika! Hah! Oletko sinä
poika? Poikien pitää istua alas. Kun sinä istut alas, hänkin istuu alas hetkeksi, kyllä hän istuu alas. Hän on hyvä poika. Ei tarvitse
ujostella, kenenkään ei tarvitse ujostella täällä, eihän? Nyt tulkaa, kaikki pojat, ne jotka ujostelevat eivät ole poikia!

Ei, hän on poika, hän on hyvä. No niin. Jos olette poikia, teidän ei pidä olla ujoja. Vain tytöt ujostelevat. Hän ujostelee. Ei se
mitään, älkää pakottako, ei se haittaa, älkää pakottako lapsia. Onko Ross täällä? Eikö hän ole täällä? Tulkaa. Nyt vielä tältä
puolelta.

Anna hänelle, niin hän voi tehdä. Teidän pitää pestä Minun jalkani. No niin. Sanokaa mantra, vain sanotte... Käsillenne. Antaa
hänen tehdä se, ja sinä voit pestä Minun jalkani, sopiiko? Varothan sitä vähän. Näetkös, siksi kutsuin sinut tänne, koska he ovat
pieniä lapsia. Nyt voit pestä Minun jalkani. Kerro heille miten pestään. Yksi kerrallaan.

Peskää Minun jalkani. Kyllä, Markandeya, pese vain. Tulkaa kaikki pesemään. Peskää, peskää oikein kunnolla. Hyvä, nyt otetaan
toinen ryhmä, eikö vain?. Ja seuraavaksi vielä yksi ryhmä. Oikein hyvä. Hangatkaa. Hangatkaa, hangatkaa vain. Hangatkaa.

Toista myös. Peskää Minun jalkani. Dennis, päästä heidät pesemään jalkani. Tule, pese, pese, .... Tulkaa - hei! Tulkaa, peskää
jalkani. Peskää Minun jalkani. Hyvä. Hyvä. Nyt on toisten poikien vuoro, eikö niin? Joko sinä teit sen?

No niin, nyt on toisten poikien vuoro pestä. Joko sinä teit sen, Hanu? Joko pesit? Hyvä. Isommat pojat. Tulkaa. Päästetään
heidät pesemään nyt, eikö niin? Nanaka? Annetaan heidän pestä nyt. Nyt voitte nousta.

Nousetteko nyt ylös? Markandeya? Antakaa heidän tulla. Oikein hyvä. Sinä myös, Hanu? Antaa heidän tulla vain. Tulkaa tänne
päin. No niin. Onko valmis? Nyt annetaan tyttöjen tulla.

Nyt on tyttöjen vuoro. Annetaan poikien mennä, pojat saavat nyt poistua. Etkö sinä vielä tehnytkään? Hyvä on, antakaa hänen
vielä pestä. Tulehan, voit pestä. Nyt voitte kaikki nousta ja antaa vuoron tytöille. No niin, nousetteko nyt kaikki ylös? Poikien pitää



pestä. Luulen, että hän pesi jo. Pesitkö?

Etkö? No hyvä, tule tänne, tule. Laita vettä tähän. Antaa hänen tulla. Hyvä, tule lähemmäksi. Antaa hänen tulla. Hyvä. Nouse ylös,
Nanak, nouse ylös. Danya? Odota hetki, odota.

Muutamat teistä - Kutsun teidät kaikki yksitellen. Nyt voitte pestä. Peskää, peskää. Auta tässä vähän. Valmis! Nyt, annetaan
toisille vuoro nyt. Nouskaa nyt ylös. Nyt on tyttöjen vuoro tulla…. Kaikki pojat voivat mennä…. Nanaka, nouse ylös nyt, nouse,
nouse vain.

Annetaan tyttöjen tulla nyt. Tulkaa vain. Missä Olympia on? Jää sinä siihen. Sinä voit olla siinä. Ole siinä. Tytöt voivat jäädä.
Pojat voivat mennä. Heidän pitää nyt mennä, koska nyt on tyttöjen puja. Molemmilla käsillä.

Valmis? Nyt kuivatkaa kätenne. Hyvä, laittakaa se päähänne. Kaikki tytöt voivat istua tässä. Olympia, missä hän on? Hän tulee.
Istukaa alas, istukaa alas, istukaa... Hyvä. Olympia, tule. Kaikki tytöt. Olettehan kaikki pesseet?

Olette, oikein hyvä. Otetaan tämä, otetaan tämä. Nyt luetaan nimet, satakahdeksan nimeä ihan kokonaan, koska ne ovat todella
Gaurin nimiä. Kovaa. Hierokaa kovaa. Hyvä. Ei, ei. Sinun täytyy sanoa Minun nimeni, Gavin, muuten värähtelyt eivät virtaa. Sinun
täytyy sanoa se kokonaan - en voi sille mitään, koska raja kulkee siinä. Haluatko tehdä sen?

Voit tulla. Ole varovainen. Koska kaikki näkyy valokuvassa. Hetkinen, hetkinen. Pyydän kaikkia auttamaan. Rauhallisesti. Kaikki
pääsevät tekemään. Tytöt voivat mennä. Laita se tähän. Paljon kiitoksia.

Se on oikein hyvä, hierokaa käsiänne tällä tavalla. Kaikki kädet tulevat punaisiksi. Joka puolelta. Hierokaa tällä tavalla joka
puolelta, kaikki sormetkin. Tehkää se sydämestänne, koska kaikki mitä tapahtuu on muuten mentaalia. Tehkää se sydämellänne.
Se mitä sanotte, te sanotte sen Minulle; istun tässä edessänne - olette onnekkaita ihmisiä! Tehkää se sydämestänne, vain silloin
se onnistuu - avatkaa sydämenne, ja tehkää se sydämellänne. Oikein hyvä! Ilman syyllisyyttä, se on hyvin tärkeää.

Vishnumayan sari on hyvin kaunis. Siinä on kaksi pilven reunaa ja salamat niiden välissä. Tämä on tehty Ranskassa. Sillä on
suuri merkitys. Ranskalainen sari Vishnumayalle. Sanokaa vain "Vishnumaya" - ei muuta tarvita. Tänään ei ole puja Shivalle,
miten voi sanoa hänen nimensä ilman pujaa Hänelle? Sanokaa vain Vishnumaya: "Twameva Sakshat Shri Vishnumaya..." Jumala
siunatkoon teitä kaikkia. Shivan nimistä molemmat jalkani ovat tulleet aivan jääkylmiksi. Hyvä.

Kumartakaa. Jumala siunatkoon teitä kaikkia. Jumala siunatkoon teitä kaikkia. Jumala siunatkoon teitä kaikkia.



Shri Mataji joogien kanssa Pujan jälkeen:

Äiti, nyt viimeisen vuorokauden aikana oli todella pahoja sydän-chakran oireita.

Teidän pitää avata sydämenne. Miksi ette avaa sydämiänne? Avatkaa sydämenne. Epämoraalisille, joutaville asioille me kyllä
avaamme sydämemme, miksi emme Jumalalle? Avatkaa! Teistä on tehty lootuksia, avatkaa kukkanne. Joku päivä me vielä
pidämme pujan Shivalle Englannissa, tulkoon se päivä pian! Mutta tiedättekö, Shivan pujan tekeminen ei ole helppoa. Olette jo
saavuttaneet yhden tason - Vishnumayan. Avatkaa sydämenne.

Vasta sitten, kun olette avanneet sydämenne, teidän Brahmarandranne voi avautua, teidän Sahasraranne voi avautua. Mistä te
kannatte huolta - lounaasta? Jos haluatte, voin pysäyttää kaikkien heidän kellot! Hyvä on. No, menkää syömään. Niin on
parempi. Menkää vain, menkää lounaalle. Olenko täällä lounaan jälkeen? Kyllä, Minä jään tänne. Voitte kaikki mennä, Minä
odotan täällä.

Minähän sanoin, Minä pysäytin heidän kellonsa! Jos haluatte, voitte antaa Minulle lahjoja ja sitten jää aikaa lounaalle. Mikä se
on? Shri Mataji, tämä on lahja Itävallasta, jolla haluamme ilmaista - haluamme kiittää Teitä, että saamme olla täällä, ja tämä on
käsin tehty kukkamaljakko. Kuinka kaunis! joka sopii yhteen Brightonissa olevien, Itävallasta tuotujen veistosten kanssa. Mikä
kauneus! Paljon kiitoksia. Kiitos. Olette tuoneet jo niin kaunista musiikkia Itävallasta, mitä vielä haluatte tuoda?

Mikä se on? Lahja Ranskasta, Äiti. Mitä varten? kaikella rakkaudellamme. Siunauksianne varten, Äiti. Hyvä on. Avaisitteko sen
Minulle. Shri Mataji, olemme tehneet lehden italian kielellä, jotta ihmiset saisivat lukea puheitanne, ja haluaisimme, että
siunaisitte sen. Jumala siunatkoon teitä. Ooh, erittäin kauniit värähtelyt! Valtavat värähtelyt.

Koska siinä on Teidän puheitanne. Oletteko kääntäneet ne? Mitkä värähtelyt! Siis olette? Ooh, mitkä värähtelyt tässä kirjasessa!
Tämä on ensimmäinen tämänlaatuinen kirjanen, tämä on ensimmäinen kirjanen puheistani - paitsi "Nirmala Yoga" -
ensimmäinen kirjanen. Kyllä, italian kielellä. Tämä on sen nimi, "The White Horse" (Valkoinen Hevonen). Ja me haluamme antaa
yhden kappaleen jokaiselle maalle nähtäväksi, jos siellä joku osaa italiaa, meillä on niitä täällä. Ja me tuomme tämän
rakshabandhan Italiasta.

Hyvä. Mikä tämä on? Tässä on lehtiä puutarhastamme. Tämä on oliivipuu. Ooh, hyvä, kaunista! Hieno idea antaa lahjaksi
oliivipuun oksa. Jumala siunatkoon teitä. Nämä ovat vaimoltani, Shri Mataji. Vaimoltasi. Ooh, tämä on liikaa!

Ne on tehty Gianissa. Gian on kaupungin nimi, jossa se on tehty. Gian. Kaupunki, jossa tehdään saviastioita. Miten kirjoitetaan



"Gian"? Gian. G-i-a-n. Gian. Todellako? Tehdäänkö siellä vieläkin näitä? Tämä on nykyaikainen.

Kaunis! Muuten Ranskan taide on menossa alaspäin. Yllättävää! Ja katsokaa miten kaunis, miten kaunis, katsokaa nyt tätä!
Tässä on kukka, josta Shri Ganesha pitää. Oletko sinä tehnyt sen? Kaunis, kaunis. Hyvin kauniisti tehty, kiitos paljon, kiitos.
Kaunis. En tiennytkään, millaisia taiteilijoita meillä on.

Mahtavaa! Paljon kiitoksia. Katsokaas tätä! Ooh, syön jo nyt ranskalaista juustoa ja se minkä sain teiltä, on niin iso, että se riittää
koko vuodeksi! Kiitos, kiitos. Voitteko laittaa sen tuonne? Mikä tämä on? Tämä on Hollannista. Mikä se on? Mikä se on?

Jälleen juustoa. Kiitos. Te vain annatte Minulle aina lahjoja. Teiltä kaikilta? Aah, miten kaunis, eikö? Täytyy sanoa, teillä on silmää
kauneudelle, oikealle kauneudelle. Se on kaunis, kiitos. Gregoiren vaimo antoi Minulle tällaisen samanlaisen kauniin, laitan ne
vierekkäin. Kiitos. Hinnat ovat nousussa!

Vishnumaya. Haa, se on Vishnumaya, sateenkaari on hänen merkkinsä, että sateenkaaren jälkeen ei enää tule ... se on merkki,
että enää ei tule salamoita. Jos näette sateenkaaren, sen jälkeen ei enää tule salamoita, se on taattu. Kaunista, kaunista,
kaunista, kaunista! En tiedä, mitä sanoa. Paljon kiitoksia. Kaunista. Jumala siunatkoon teitä. Tuokaa se tälle puolelle. Kääntäkää
se ympäri.

Ottakaa sari esiin. Ottakaa sari esiin. Se on hyvin pientä, Äiti, Shri Ganesha on löytänyt sen minulle. Ooh, todellako? Shri Ganesha
ei voi olla pieni. Hän on hyvin hienojakoinen, hän on jokaisessa atomissa ja hän on kaikkialla, ymmärrättekö? Kiitos paljon.
Jumala siunatkoon teitä. Minun täytyy sanoa, että te pärjäätte oikein hyvin Sahaja Yogassa, olen oikein iloinen. Mikä se on?

Mielestäni se on hyvin kaunis, mutta sitä ei tarvitse avata. Se on todella kaunis. Kaunis. Näyttäkää sitä kaikille. Sinäkö olet tehnyt
sen? Hyvin kaunis. Se ei ole Shri Ganesha. Se on Shri Ganesha -koru. Se on aivan liian kallis lahja ... korallia ja helmiä ... tämä on
aivan liikaa! Hyvä on, pidän siitä oikein hyvää huolta.

Kiitos. Näissä pujissa saan paljon aikaan, eikö niin; sillä kun te annatte Minulle rahaa, voin hankkia jotakin ja se koituu kuitenkin
teidän hyväksenne, mutta mitä tehdään näille lahjoille - ne jäävät pysyvästi Minulle. Kiitos. Mikä tämä on? Jälleen jotain pientä
Brightonista? Hester, tämä on todella hienoa. Ooh, tämä on aivan liikaa, aivan liikaa, aivan liikaa. Aah, kuinka symbolista, kuinka
symbolista. Sanotko uudelleen, että kaikki kuulevat. Niin, Shri Mataji, tämä on Äidillemme meiltä siskoilta ja veljiltä, Kukoistuksen
Ajan lapsilta.

Äiti, salli meidän olla Sinun kukkiasi. Aah, kuinka kaunista. Paljon kiitoksia. Niin kaunis, niin kaunis! Äiti, Teidän armostanne,
kunnioittaakseni Teitä, perustin kaupan ja annoin sille nimeksi "Äidin Rakkaus." Ja eilen oli elämäni suurenmoisimmat avajaiset.



Kauppa on valtavan kaunis. Missä se on? Seafordissa, lähellä Brightonia. Ooh, hienoa.

Ja tässä on sen logo. Toivottavasti se leviää kaikkialle maailmaan. Kaikiin tavaroihin on laitettu Teidän nimenne. Aah, miten
hieno idea. "Huolehdimme sinusta ja vauvoistasi" - suurenmoista! Minulla on ollut aina mielessäni, että meillä pitäisi olla kunnon
kauppa, koska täältä on vaikeaa saada puuvillavaatteita, eikö olekin? Minulla on eräs nuori nainen tekemässä esineitä myyntiin,
mutta haluaisin myös teettää tavaroita. Yritän kertoa, että tulet Intiasta... Jumala siunatkoon sinua. Jumala siunatkoon sinua.
Jumala siunatkoon sinua.

Tämä on erittäin hyvä asia, jota teet, Jumala sinua siunatkoon siitä, koska näen, että täällä ei pidetä kovin paljon huolta lapsista;
he tarvitsevat paljon huomiota. Mikä tämä olikaan? Hyvä. Mistä tämä on? Lausannesta? Niin kaunis, niin huolellisesti tehty.
Kiitos. En ollut valmistautunut tähän, mutta tuon Teille jotain, joka on maasta, jossa olen syntynyt. Mistä? Afrikasta.

Se on magnetisoitunut kivi, ja se kerää itseensä negatiiviset värähtelyt. Näen sen. Ja pidin sitä kaulassani, joten toivon, että siinä
ei ole liikaa negatiivisuuksia. Ooh, enköhän Minä pärjää. Jumala siunatkoon sinua. Mikä tämä on? Shri Mataji, tämän ovat
Münchenin Sahaja-joogit tehneet yhdessä. Oikeastaan se on enemmänkin lahja meille kuin Teille. Olisitteko niin hyvä ja
antaisitte tälle siunauksenne? Mikä tämä on? Minusta tämä on erittäin hyvä valokuva, oikein hyvä valokuva.

Teille, jotka ette näe sitä, tämä on todella hyvä kuva. Jumala siunatkoon teitä. Hyvin äidillinen. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Oliko
vielä...? Onko vielä aikaa? Vielä on jotakin tulossa. (Ryhmä joogeja Belgiasta ja Hollannista lähestyy.) Hyvä.

Tunnen heistä jo muutaman. Hyvä, katsotaanpa. Olen hyvin iloinen, että pääsitte kaikki tulemaan, se on pääasia. Se oli kaikkein
suurin asia, että pääsitte kaikki tänään tänne, tähän niin tärkeään pujaan. Warren on kertonut, että Brysselin ja Hollannin ihmiset
ovat erittäin nöyriä. Ihmiset siellä suhtautuvat henkisyyteen hyvin nöyrästi ja media on siellä myös tasokas. Tämän päivän puja
tehtiin oikeastaan teidän takianne. Hän sanoo, että ihmiset ovat siellä hyvin nöyriä, tiedotusvälineet ovat nöyriä, ja sellainen
nöyryys toimii siellä hienosti. Mitä teillä on siellä? Tulkaa, tulkaa.

Mitä kuuluu, Dominique? Mitä papereita sinulla on siellä? Mitä siinä on? Kuka kirjoitti lehtiartikkelin, lehden toimittajatko?
Pitivätkö he siitä? Oikein hienoa. Siksi he siis sanoivat, että tiedotusvälineet ovat avuliaita. Siis sen vuoksi. Mikä se on? Käännös
flaamin kielestä, mutta ei ranskasta, Äiti.

Se on oikein hyvä artikkeli. Oikein hyvä, hyvin asiallisesti kirjoitettu, ei vääristelyä. Hyvä. Oikein hyvä. Shri Mataji, kaksi vuotta
sitten teimme kopion Ranskassa Teidän Lootus Jaloistanne ja annoimme kuvan erääseen liikkeeseen koipioitavaksi. Nyt he
lähettävät ja tarjoavat tätä kuvaa Lootus Jaloistanne kaikkialle näyttääkseen mitä kaikkea he pystyvät tekemään kopioimalla...
Äiti, se on se jalkakuva, jonka ranskalaiset toivat Intiaan ja jakoivat kaikkialle - siitä kuvasta tehtiin ne kopiot. Ja sitä samaa
kopiota he nyt jakavat mallina ja markkinointimateriaalinaan. Sekö kuva, jossa jalat ovat hieman toistensa päällä? Ei, ei, Äiti.
Mikä sitten?



Mikä kuva? Mikä jalkakuva? Se on se kuva, jossa näkyy valkoinen matto, ja siinä näkyy... Näkyykö siinä kaikki, koko puja?
Kultahilettä Teidän Jaloissanne. Ooh, ymmärrän. Todellako? Missä näitte tämän? Brysselissä. Todellako? Näitä tehdään siis
Brysselissä?

Kyllä. Ja luulen, että yritys lähettää sitä ympäri maailmaa, ja sen ranskalaisen yrityksen nimi on "Happy Door Color". Ja he
lähettävät sitä Ranskasta ympäri maailmaa? Kyllä, luulen niin. He antavat esimerkin siitä, mitä osaavat tehdä, ja Teidän Jalkanne
ovat se esimerkki. Niinkö? Hassu juttu, eikö? Minun Jalkojeni takia se on varmasti menestynyt hyvin, joten he käyttävät ideaa
mainostamiseen. Meidän ei tarvitse maksaa mitään, mutta hyödymme siitä! Se on oikein hyvä.

On hyvä, että Jalkani menevät kaikkialle! Se on todella suurenmoista. Äiti, Belgiassa ja Hollannissa on tapahtunut eräs
erinomainen asia, sillä nyt meille tulee tavallisia työtätekeviä ihmisiä. Tämä on todella mielenkiintoinen suuntaus Sahaja
Yogassa. Emme saa vain hippejä ja vastakulttuurin edustajia. Se on suuri muutos. Niin, meillä oli muutamia, mutta Minusta
kaikki ne hipit olivat oikein mukavia. He ovat mukavia ihmisiä, todella mukavia. Oli todella suuri siunaus käydä siellä. Olin todella
hyvin iloinen, koska kaikki meni niin hyvin.

Nyt teidän pitää esitellä heidät kaikki, sopiiko? Aloitetaan, yksi kerrallaan. Tässä on Henry Brysselistä. Hänen takanaan on
Jeanine. Hän on alunperin Hollannista, mutta asuu nyt Brysselissä. Vain neljä viikkoa sen jälkeen, kun oli tavannut Teidät, hän
kertoi jo uusille ihmisille, hän kertoi jo kaiken Sahaja Yogasta. Se oli todella hieno tilaisuus. Ja hän kääntää myös ranskaksi. Hän
on todella hyvä. Missä te kaikki olette olleet?

En tiedä, mutta yhtäkkiä huomaan, että kaikki lapseni palaavat luokseni! Hyvä. Hän on joogaopettaja ja hän haluaisi tutustua
vähitellen Sahaja Yogaan. Joogaa voidaan käyttää, mutta tietyllä tavalla. Kun Kundalini nousee, on tiedettävä mitkä chakrat ovat
epätasapainossa ja mitä pitää korjata. Vasta sitten kun tietää, missä on vika, silloin tietää, mitä korjata. Samalla tavalla sinun
pitäisi tietää, missä muilla on tukoksia. Kun tiedät sen, silloin tiedät, mikä chakra pitää laittaa kuntoon, miten se laitetaan
kuntoon ja mitä mantroja käytetään. Kaikki tämä on suurta tiedettä ja sillä tavalla se pitää ymmärtää. Koska ilman Kundalinia se
ei ole Korkeampaan yhteydessä olevaa tiedettä, vaan sattumanvaraista.

Tässä on Herman, joka asuu Antwerpenissä. Ahaa. Olen käynyt myös Antwerpenissä. On muutamia ihmisiä, jotka me kaikki
olemme tavanneet, mutta heitä on hyvin vaikea tavoittaa. He ovat soittaneet ja kysyneet kirjaa, Gregoiren kirjaa. Tätä Gregoiren
kirjaako? Luit tämän kirjan ja sillä tavallako tulit? Kyllä. Belgiassa on kaikkialla ihmisiä, mutta he eivät pääse tulemaan Brysseliin.
Ooh, hienoa!

Hyvä. Haluatte levitä laajemmalle. Miten Natalie voi? Hän tulee Intian kiertueelle. Hyvä. Oikein hyvä. Minusta heidän pitäisi
osallistua Intian kiertueelle. Montako? Todellako? Yrittäkää saada neljätoista, kolmetoista ei ole hyvä luku!



Yrittäkää saada neljätoista. Vain Belgiasta? Shri Mataji, kerroin heille, että he voivat pienenä poikkeuksena ilmoittautua hieman
myöhemmin, koska... Kyllä, se onnistuu. Koska Minähän olen täällä jonkin aikaa, niin he voivat ilmoittautua myöhemminkin.
Mutta ymmärrättekö, että se on muutos, suuri muutos. En tiedä ensi vuodesta, mikä silloin tulee olemaan tilanne, koska nyt tulee
olemaan hyvin mielenkiintoista ja hienoa, kaikki matkustaminen ja muu. Tarkoitan, että sen parempaa ei voi ollakaan ja ohjelma
kestää vain kolme viikkoa. Se on siis kolmen viikon matka, sen lyhyemmäksi sitä ei enää voi tehdä. Tässä on Heidi. Hän on
suurenmoinen, näen sen heti.

Ja myös hänen äitinsä ... Etelä-Afrikasta. Sinulla on suurenmoinen lapsi. Hei! Mikä sinun nimesi on? Marilise. Shri Mataji, hänen
isänsä oli jonkin aikaa Himalayalla ja satutti päänsä kallioilla. Himalaya on täällä! Mutta nyt hän on tullut Sahaja Yogaan. Hehän
ovat etsijöitä. Lamat löivät häntä melko pahasti, ja hän kärsii siitä vieläkin hieman.

Nämä lamat ovat kamalia ihmisiä. He toivovat voivansa tulla Intiaan . Katsotaan. Ottakaa rauhallisesti. Ei ole mitään kiirettä,
mutta jos vain pystytte, niin se olisi hyvä asia. Koska heti kun hän pääsee Intiaan, hän omaksuu Sahaja Yogan erittäin hyvin. Ja
Intia on täysin erilainen maa ja siellä missä liikumme ei ole lamoja eikä mitään sellaista. Tässä on Nina. Hän on juutalainen,
puoliksi juutalainen. Hän on Brysselistä, mutta hän on ranskalainen.

Hän puhuu ranskaa. Aivan. Minusta hän näyttää koko ajan nuoremmalta. Eikö vain? Hän on muuttunut paljon. Kaikki rypyt ovat
hävinneet, hän näyttää nyt paljon nuoremmalta. Esittelisitkö heidät kaikki? Tässä on Claudine, Danielin äiti. Hän on menossa
Kanarian saarille ja haluaisi tietää enemmän Sahaja Yogasta. Niinkö!

Oletko menossa Kanarian saarille? Ja viet Sahaja Yogan sinne. Nämä Kanarian saaret... Oikein hyvä paikka. Sitten... Nina
haluaisi antaa jotakin. Niin, annoit Minulle - miksi annoit Minulle? Haluan pitää niitä mukanani. Pidän niistä huolta. Ovatko he
etsijöitä? Kyllä he tulevat kuntoon, älä ollenkaan huoli. Tässä ovat Rene ja Anya Brysselistä.

Hän on lääkäri ja osteopaatti. Osteopaatti? Hän on saanut koulutuksensa Englannissa. Todellako? ja hän on nyt ollut erittäin
aktiivinen Sahaja Yogassa Brysselissä Kyllä. Kyllä. Ne hyökkäävät joka suunnalta: ongelmia lihaksistossa ja luustossa. Nämä
negatiiviset voimat aiheuttavat niin monia ongelmia ja ne ovat lääketieteen ulottumattomissa. Ne johtuvat Mooladharasta ja he
eivät ymmärrä sitä. He eivät ymmärrä viattomuuden merkitystä.

Niin monet sairaudet johtuvat Mooladharasta, niin monet eikä heillä ole niihin hoitokeinoa. Heidän on hyvin vaikea omaksua
tällaista tietoa ja hylätä entinen tieto. Tämä on kaiken tiedon yläpuolella olevaa tietoa ja sen avulla pääsee kaiken ytimeen,
ymmärrättekö - ja silloin koko ajattelutapa muuttuu ja tulee aivan erilaiseksi. Se toimii. Me todellakin tarvitsemme osteopaatteja,
koska kaikkien Vishuddhit ovat niin huonossa kunnossa ja vain Warren-parka on laittanut kaikkien Vishuddheja kuntoon. Ja nyt
sinäkin osaat tehdä sen! Tässä takan ovat Marie-Louise ja Jack... Mikä se nimi oli? ...Brysselistä. En saa selvää ääntämisestäsi.



Marie-Louise, kiitos.

Te sanotte "h" "r:n" sijasta, niinkö? "Marie" sanotaan "Mahi"? Ahaa. Hyvä, koska "Marie" on "Mary" ja se lausutaan "meha". "Meha"
tarkoittaa sadetta sanskritin kielellä. Ymmärrättekö? Mitä kuuluu? Sinäkin näytät paljon nuoremmalta. Millainen olo sinulla on?
Kuvitelkaa, ennen kuin kävin missään muussa länsimaassa, menin ensimmäiseksi Belgiaan ja Hollantiin vuonna 1965.

Muistatteko, että Hollannissa oli satavuotisjuhlat tai sellaiset puutarhaukselle tai jollekin vuonna -65, tiesittekö? Siellä oli valtava
näyttely ja sitä olin silloin katsomassa. Sitten matkustin Hampuriin ja siellä oli Hampurin laivojen satavuotisjuhlat. Ja he olivat
järjestäneet valtavan suuret... sellaiset juhlat, jossa oli ilotulitteita ja raketteja ja kaikenlaista, ja se oli aivan suurenmoista. Ja me
olimme kaikki joella laivassa, ja sieltä saatoimme nähdä kaiken tämän. En ole koskaan nähnyt sellaista ilotulitusta: niistä tuli
puita ja kukkia ja hedelmiä, kaikenlaista - siis näistä raketeista taivaalla - he olivat valmistaneet sellaisia erikoisraketteja. Tämä
tapahtui siis Hampurissa. Hollannissa olin sellaisessa valtavassa näyttelyssä, jota oli kilometreittäin. Siellä oli suihkulähteitä ja
pieniä lampia ja virtaavia vesipuroja ja kauniita siltoja ja tulppaaneja ja kaikkea kaunista - kaikenlaisia kukkia. Parasta mitä
silmät voivat nähdä: kukkia ja puutarha.

Sitten. Jumala siunatkoon teitä. Tässä on Chandra. Hänellä on mielenkiintoinen tarina, Äiti. Hän on syntynyt perinteiseen
intialaiseen perheeseen Hollannissa, mutta on täysin hollantilainen... Todellako? ja hän löysi hindulaisuuden todellisuuden
Sahaja Yogasta. Se on hyvin kaunista. Se on varmasti totta. Ei epäilystäkään. Nyt kun jokainen uskonto on tavallaan asettunut
puolustamaan omaa kantaansa, voi vain Sahaja Yogan kautta ymmärtää, että ne ovat kaikki tosia.

Jokaikinen niistä oli totta ja oikeassa ja ne muodostivat yhdessä ehjän kokonaisuuden. Mutta ensin on tultava hengeksi, muuten
sitä ei voi ymmärtää. Mutta mikä intialaisessa filosofiassa on erinomainen asia on se, että joka paikassa puhutaan pelkästään
henkisestä vapautumisesta ja yhdeksi tulemisesta hengen kanssa - ei mistään muusta. Se on kaikkein ensimmäinen asia. Ja he
puhuivat myös jumaluuksista. Mutta Buddha ei puhunut edes siitä. Hän sanoi: "Älkää puhuko jumaluuksista, älkää puhuko
Jumalasta, älkää puhuko kenestäkään. Puhukaa vain hengestä." Hän oli niin tarkka tästä, että ihmisten piti panna huomionsa
aluksi vain omaan henkeensä, sitten vasta he oppisivat tietämään. Mahavira teki samoin - molemmat tekivät niin.

Ymmärrättekö, että filosofiassa ei ole tavallaan mitään yhtä jotakin, vaan pääajatus koko intialaisessa filosofiassa - olipa se
sitten hindulaisuus, buddhismi tai jainalaisuus, tai missä tahansa, joka oli Intiassa - on se, että kaikkein ensimmäiseksi on
saatava itseoivallus. Ja koko elämä pitäisi rakentaa tälle pohjalle. Esimerkiksi, sanotaan, että omaa chittaa pitää pystyä
kontrolloimaan. Ei pitäisi antaa huomion mennä mukaan kaikenlaisiin asioihin. Niinpä kaikki erilaiset ideat, romanttiset ideat,
ovat väärin. Pitäkää huomio itsellänne. Ette voi laittaa huomiotanne mihinkään sellaiseen, jossa se menee hukkaan - chitta
nirodha. Ja katsokaas, kun tämä alkaa toimia, vain silloin ihmiset näkevät, että kun pitää huomionsa itsellään, silloin huomio
nousee korkeammalle, eikä leviä kaikkialle. Kaikkien uskontojen ydin on siis sama, eli itseoivallus. Se on kaikkein tärkein asia.

Ilman sitä sanotaan, että "siinä ei ole elämää", meillä on vain "elottomia ruumiita" - nishpran. Jos uskontoa seuraa ilman elämää,
sillä ei ole mitään merkitystä, siitä tulee elotonta. Uskonnossa sinänsä ei ole mitään vikaa, mutta siinä ei ole elämää, siitä on
elämä hävinnyt kokonaan. Ilman elämää se turmeltuu. Elämä on Sahaja Yoga. Yoga on ... Jumala siunatkoon teitä. Tässä on



Karina, hän on Haagista. Karima? Ooh, meillä on siellä Hollannissa eräs Karim. Meidän pitää löytää hänet.

Onko teillä Karimin osoitetta? Hän on nuori poika, oivaltanut sielu ja hieno persoona, täytyy sanoa. Hän tuli aina tänne ja nyt
hänen isänsä on Hollannissa, ja isä juo paljon. Kysyin häneltä: "Miten isäsi voi?" "Hän on kuin kaikki muutkin hollantilaiset."
Kysyin: "Mitä tarkoitat?" "He kaikki juovat paljon." Sanoin: "Ei, ei, kaikki juovat, eivät vain hollantilaiset." Hänen äitinsä on
ranskalainen ja isä hollantilainen ja kun he erosivat, isä otti pojan. Hän tulee silloin tällöin tänne.

Hän on hieno sielu, tämä Karim. Miten sinä sait itsellesi tämän nimen "Karima"? Miten vanhempasi antoivat sinulle tällaisen
nimen? Ei, minun nimeni on Karina. Ahaa, ymmärrän. Nimi on muuntunut sellaiseksi. "Karima" tai "Karim," tarkoittaa "hän, joka on
luoja." "Karima" on luojan voima. Se tulee sanasta "karisma", "karismaattinen". "Karishma" tulee siitä.

Tässä on Henno, hän on Amsterdamista. Amsterdamista - oikein hyvä. Ja tässä on Herman Haagista. Henno toivoo voivansa
muuttaa asumaan ashramiin muiden kanssa. Hyvä. Ja siellä on vielä joku takana. Minut mainittiin jo, Äiti. Niinkö? Mikä sinun
nimesi on? Jack, Brysselistä.

Ahaa, no niin, Jack Brysselistä. Kyllä, kyllä, nyt muistan. Tunnen Jackin. Eikö olekin hienoa? No niin. Kerrotko myös kaikille, että
Intian kiertueet ovat hyvin askeettisia mitä henkilökohtaiseen mukavuuteen tulee. Ja tällä kertaa tullaan yöpymään ulkosalla.
Meillä on ulkona telttakatokset ja kaikkea sellaista, eli se on kuin telttaretki. Mutta uskon, että te tulette pitämään siitä luonnon ja
kauneuden ja jokien takia, ja kaikki tulee olemaan mukavaa - toivon niin. Mutta tärkein asia on se, että siinä maassa te kasvatte
henkisyydessä hyvin nopeasti.

Olen nähnyt sen, nähkääs. Se tavallaan ravitsee teitä, se ravitsee teidän olemustanne. Se on hedelmällinen maa henkiselle
ylösnousemiselle, ja monet ovat saaneet siitä paljon itselleen. Siksi se on Minusta oikein hyvä ajatus. Olkaa rauhassa, ei ole
mitään kiirettä. Olen täällä varmasti kuun loppuun saakka. Lähden ehkä sitten vähän myöhemmin. Joten olkaa aivan rauhassa.
Jos vain mahdollista, haluaisin tällä kertaa majoittaa niin monta kuin suinkin pääsee tulemaan. Sopiiko?

Jumala siunatkoon teitä. Pikku hiljaa te vakiinnutte omaan ryhmäänne ja alatte omaksua samoja tapoja kuin muutkin. Silloin
meillä voi olla eräänlainen säännöllisyys toiminnassamme, ja ihmisillä on rahastoja ja muuta sellaista niin, että toiminta voidaan
vakiinnuttaa kunnolla. En tietystikään koskaan näe rahaston tilejä, enkä tiedä, mitä se tekee. Mutta teidän täytyy valita muutama
henkilö, joka kerää rahaa tilaisuuksien pitämistä varten, kun tulen sinne. Saatatte tarvita rahaa tilojen vuokraamiseen ja
sellaiseen, sekä ilmoituksiin. Mitä tahansa se sitten onkin, niin perustakaa kunnollinen rahasto, ja yrittäkää saada se syntymään
pian, niin voimme myös laillistaa sen. Mutta siihen saakka on hyvä olla muutama ihminen, jotka ovat vastuussa ja keräävät
rahaa Sahaja Yoga -tilaisuuksiin. Minä en tarvitse rahaa, enkä mitään, mutta te tarvitsette tietysti. Ja ensi vuonna aion varmasti
tulla sinne, ja toivon, että voin olla siellä vähän kauemmin aikaa. Joten silloin te tulette tarvitsemaan rahaa.

Lopuksi haluaisin kiittää Dr. Warrenia, joka on mennyt sinne aivan yksinään, ja saanut kaiken toimimaan niin hyvin, ja auttanut



heitä kaikkia. Koska Bogdan on nyt menossa Geneveen, niin hän pitää huolta koko Euroopasta, ja matkustaa koko ajan maasta
toiseen - Bogdan, Dr. Bogdan. Ja hän tulee tekemään kaiken tarvittavan. Ja tietysti Gregoire on siellä kulissien takana, hänhän on
järjestänyt tämänkin tilaisuuden. Hän tulee auttamaan Bogdania ja kaikkia muita alkuun, ja kaikki tulee olemaan... Tulisitko
tänne, en kuule, mitä sanot. Tule tänne. Halusin tietää, että jos te tulette takaisin ... Mutta jos meditoit, jos laitat vasemman
käden kohti kuvaa ja oikean käden näin, niin sen pitäisi auttaa. Ei, ei , ei ... Noin sinun ei pidä tehdä. Warren puhuu sinun
kanssasi. Kyllä, siis Patricia on siellä, ja Antonio voi auttaa myös.

Onko niin hyvä? Hyvä. Olen hyvin iloinen, että olet tullut mukaan. Nyt on parasta. Tämä nainen tässä, yrittäkää auttaa häntä
kaikella mahdollisella tavalla, koska hänellä on nyt asiat hyvin, ja hän ymmärtää kaiken oikein hyvin. Oliko vielä muuta? Te
näytätte kaikki niin kauniilta, jokaikinen. Ja Jack, Sinä olet Belgiassa, eikö niin? Oikein hyvä. Nyt Minun on mentävä kotiin.

Minusta meillä on ollut erittäin onnistunut seminaari. Auttakaa kaikkia näitä ihmisiä, jotka ovat tulleet tänne Hollannista ja
Belgiasta. Halusin antaa heille. Warren? Valokuvat ovat tuolla, ja voitte jakaa ne kaikki, koska ihmisiä on niin paljon. Ne, jotka
lähtevät nyt ensimmäisenä, saavat kuvansa ensimmäisenä, sitten jaatte muille sitä mukaa. Kun Minä nyt lähden, niin kuvia
voidaan alkaa jakaa sen jälkeen. Haluan kiittää teitä kaikkia siitä, että kutsuitte Minut tähän seminaariin. Se oli niin kaunis.
Toivon, että ette pahastuneet mistään, kun kerroin teille Vishnumayasta.

Se on voima, muistakaa, se on voima. Teillä kaikilla pitää olla tämä voima sisällänne. Kun sanotte sanankin, se toimii kuin
salama, ja sitten kuin sateenkaari. Molemmat ovat Vishnumayan voimia. Kun sateenkaari tulee esiin, se tarkoittaa, että ei tule
enää salamoita. Ja jos on salamoita, ei ole sateenkaarta. Te siis olette myös sateenkaari. Se tarkoittaa sitä, että pystytte
luomaan kauniita värejä yhdestä valkeasta väristä. Olette kykeneviä siihen. Teidän pitää näyttää tämä taika, ja joskus teidän
pitää myös näyttää vähän salamoita.

Mutta on parempi salamoida enemmän sisään päin ja näyttää sateenkaarta ulospäin. Se on parempi niin päin. Jumala
siunatkoon teitä kaikkia. Jumala siunatkoon englantilaisia ja kaikkia muita, kaikkia teitä, joilla on halu luoda Jerusalem
Englantiin. Tämä on hyvin tärkeä asia! Toivon, että englantilaiset ymmärtäisivät ja olisivat tietoisia tästä ja saisivat sen aikaan. Ei
vain englantilaiset Sahaja-joogit, vaan kaikki englantilaiset.

Jumala siunatkoon teitä!  
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Shri Mahaganesha Puja. Ganapatipule (India), 1 January 1986.

Tänään olemme kaikki kokoontuneet tänne osoittaaksemme kunnioitustamme Shri Ganeshalle.

Ganapatipulella on erityinen merkitys koska hän on Mahaganesha. Mooladhara chakran Shri Ganeshasta tulee Mahaganesha
Viratassa eli aivoissa. Se tarkoittaa, että aivot ovat Ganeshan paikka. Se tarkoittaa, että Shri Ganesha hallitsee tältä paikaltaan
viattomuuden periaatetta. Kuten hyvin tiedätte se sijaitsee pään takaosassa optisen thalamuksen alueella, optisen lohkon
alueella kuten he sitä kutsuvat, ja se antaa viattomuuden silmille. Kun hän inkarnoitui Kristuksena tässä agnyan etuosassa hän
sanoi hyvin selkeästi: "Ette saa katsoa (toisen puolisoa) himoiten" Se on hyvin merkityksellinen sanonta, jota ihmiset eivät
ymmärrä mitä "himoiten" tarkoittaa. Se tarkoittaa yleisemmin sanottuna "epäpuhtaasti". Silmisssä ei saisi olla mitään
epäpuhtautta. Se on hyvin vaikeaa. Sen sijaan, että olisi sanonut: hanki itseoivallus ja puhdista taka-Agnya-chakrasi, Hän on
sanonut sen hyvin lyhyessä muodossa: "Ette saa katsoa himoiten."

Ihmiset ajattelivat, sitä on mahdoton saavuttaa. Koska Kristuksen ei sallittu elää kauan; tarkkaan ottaen hänen julkinen
elämänsä kesti vain kolme ja puoli vuotta. Kaikella mitä hän on sanonut on hyvin suuri merkitys, että katseessamme ei tulisi olla
himoa. Kun silmissä on viattomuus, niissä ei ole himoa: niissä ei ole epäpuhtautta. Esimerkiksi silmiemme avulla näemme
jotakin ja haluamme omistaa sen. Alamme ajatella. Ajatukset alkavat kulkea kuin ketjussa, yksi toisensa jälkeen. Ja sitten
päädymme kauheiden ajatusten verkkoon, ja meistä tulee niiden ajatusten orjia. Tietämättämme silmämme kääntyvät asioihin
jotka ovat hyvin ala-arvoisia ja vievät meitä alaspäin. Kuten Shri Krishna on sanonut, että tietoisuuden puu kasvaa ylhäältä
alaspäin, juuret ovat aivoissa ja oksat kasvavat alaspäin. Ne jotka ovat menneet kohti materialismia ovat kasvaneet alaspäin.

Ne, jotka ovat menneet kohti Jumalaa ovat kasvaneet ylöspäin, juuria kohti. Pääjuuri, yhtenäinen vahva juuri, pääjuuri on
viattomuus, Shri Ganesha. Ja Hänestä tulee Mahaganesha Ganapatipulessa. Täällä häntä ympäröivät isän periaate, meren
guru-periaate, valtameren - Intian valtameren. Täällä hänestä tulee guru, opettaja. Kun sahaja yogi vakiinnuttaa oman Shri
Ganeshan periaatteensa, hän on yhä lapsi. Hänen silmistään tulee puhtaammat ja puhtaammat, niin voimakkaat ja loistavat.
Sinun on täytynyt nähdä, että kun kundaliini antaa sinulle itseoivalluksen, silmäsi alkavat loistaa, aivan kuin niissä olisi kipinä,
voit huomata loisteen. Ego peittää sen, ego sokeuttaa sen. Superego peittää sen kyyneliin. Mutta kun nämä ovat poissa, näet
silmien kauneuden, Shri Ganesha loistaa katseessasi.

Sitten huomio alkaa virrata Shri Ganeshan temppelin ikkunoista. Mutta kun kasvat ja vakiinnut, sinusta tulee Mahaganesha. Shri
Mahaganeshan voima herää kokonaan sinussa ja sinusta tulee satguru, sinusta tulee jumalallinen guru, voit opettaa muita. Jo
pieni lapsikin voi olla tällainen, ja täysin aikuinen henkilö voi olla tyhmä. Iällä, värillä, arvolla tai kastilla ei ole merkitystä. Se on
tila, jonka voi saavuttaa helposti. Täällä (Maharastrassa) eli Gyaneshwara, joka hyvin nuorella iällä saneli hienon
Gyaneshwari-kirjan. Kuten näitte eilen, Gorakhnath saavutti 12-vuotiaana tilan, jossa Mahaganeshan voima hänessä oli täysin
herännyt. Mutta jos et yritä kasvaa henkisesti, niin silloin pysyt samalla tasolla vaikka sinusta tulisi vanha. Kypsyys on siis
kasvun merkki.
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Täällä Ganapatipulessa, kuten näemme, Shri Ganesha on täydellisessä, kypsyneessä muodossaan, jotta mekin kehittäisimme
Mahaganeshan voiman sisällämme, ja myös meidän silmistämme tulisi puhtaat, vahvat ja jumalaiset. Oikealla tavalla sitä
työstäen olen varma, että voimme vakiinnuttaa tuon tilan. Tänään tulimme Ganapatipuleen, sillä on suuri merkitys, se on yksi
kahdeksasta Shri Ganeshan pyhästä paikasta, se on juuri Shri Mahaganeshan paikka. Mahaganesha on "Pithadhish" (pyhien
sijojen hallitsija) ja tästä asemasta, hän suojelee kaikkia Ganeshan "swayambhu"-paikkoja. Hän tietää kaiken kaikista
omkaroista, koska on saavuttanut "Guru Tattwan" (guru-periaatteen). Jos katsomme ympärillemme täällä, valtameri, niin kaunis
ja puhdas pesee tämän Ganojen Herran jalkoja, sillä valtameri edustaa guru-periaatetta, ja se pesee Shri Ganeshan jalkoja, niin
tulisi tapahtua kaikille sahaja joogeille. Ganesha Stuthi on tehty, Ganeshan voima on vakiintunut, ja sen jälkeen
Mahalaxmi-periaatteen avulla teidän täytyy saavuttaa Shri Mahaganeshan tila. Tämän tilan voivat saavuttaa pienet ja isot lapset,
vanhat ihmiset, naiset ja kaikki, jos he voivat saavuttaa suoran yksinkertaisen käytöksen, jota kutsumme marathin kiellä "Saralya
" tai "Abhodita" - tai viattomuus. Kun sen on herännyt sisällämme, voimme saavuttaa guru-periaatteen tason. Opettaja, jolla ei ole
suoraviivaista luonnetta ja viattomuutta, hän ei koskaan voi olla guru, hän on aguru (väärä guru).

Vain henkilö, jonka huomio on aina jumalaisessa voimassa, voi saavuttaa oikean gurun tason. Tavallisten ihmisten huomio on
kieroutunut, se ei ole puhdas. Siksi Kristus on sanonut, että katseessamme ei tulisi olla himoa. Se tarkoittaa, että jos laitamme
huomiomme johonkin, alamme ajatella ja outoja ajatuksia tulee mieleemme, kuten "kuinka voisin saada jonkin asian", ja "miksi
en saanut tätä asiaa", ja muita "miksi" ja "miksi ei" -ajatuksia. Jos katsomme jotakin ja alamme ajatella, niin silloin emme ole
vielä Agnya-chakran yläpuolella. Mitä tahansa näetkin, sinun tulisi olla ajatukseton, erityisesti rikkauden ja menestyksen
taivaassa on lukuisia jumalia ja jumalattaria - ainakin sen nähdessään tulisi tulla ajatuksettomaksi. Kun saavutamme
ajatuksettoman tietoisuuden tilan, huomiossamme ei enää ole mitään kieroutumia. Ajatukset, jotka kierouttavat mielen, ovat
poissa, Millä tavalla kieroutumat vaikuttavat teihin. Se tarkoittaa niin kuin Kristus sanoi, katseessanne ei saisi olla himoa. Silmien
tulisi olla puhtaat, kuin auringon säteet, kun ne laskeutuvat puille, ne eivät ime itseensä likaa, vaan ne ravitsevat ja hoitavat puita
ja vieläpä antavat puille voimaa.

Samalla tavalla sahaja yogeilla tulisi olla sellainen säteily silmissään, että he voivat luoda hyvin puhtaan ilmapiirin koko
maailmaan. Puhtaus on se, mitä tarvitsemme tänään, kaikkialla, jotta rauha, ilo ja jumalainen voima voivat vallita. Vain Ganeshan
kunniaksi laulaminen ei ole riittävää, Shri Ganeshan voiman tulee herätä meidän sisällämme ja sen tulisi kehittyä Shri
Mahaganeshan voimaksi. Vasta kun olemme saavuttaneet Shri Mahaganeshan tason, voi maamme hyötyä ja myös maamme
avulla muut maat voivat hyötyä tästä tasosta. Me tulemme näyttämään tietä muille, mutta jos emme ota tätä vastuuta, en osaa
sanoa mitä tälle maailmalle tapahtuu. Minulla on yksi pyyntö teille kaikille, että poistaisitte kaiken himon katseestanne. Tätä
varten meillä on nirvicharan mantra. Älkää antako ajatusten hallita teitä, jos ajatuksia tulee, niin sanokaa "Ye Neti Neti Vachane"
(se ei ole olemassa) tai sanokaa "Kshama Keli, Kshama Keli" (annan anteeksi), niin että ajatus katkeaa ja kun ajatuksettomuus
on saavutettu, niin mielen kieroutuminen loppuu. Kaikkien tulisi tavoitella sitä, että katseessanne ei olisi himoa. "Jos mielessäni
on kieroutuma silmieni takia, en halua sellaisia silmiä ", sanoi pyhimys Tukaram, "silloin on parempi olla sokea ".

Tavallaan on parempi olla sokea, kuin omata kieroutunut mieli. Ja omistaa sisäiset silmät joilla nähdä Jumalan. Kun nämä kaksi
periaatetta yhdistyvät oikealla tavalla, silloin voidaan sanoa, että sahaja yogi on saavuttanut guru-periaatteen. Siunaan teidät
kaikki, että täällä Ganapatipulessa, Mahaganeshan paikassa, hänen erityisestä armostaan, voitte kaikki pian saavuttaa
guru-periaatteenne. Ensin he sanovat Shri Vishnun kaksikymmentäneljä nimeä, jotta tämä Sushumna Nadi (keskikanava)
avautuisi. Sitten he sanovat Shri Suktan, se herättää energian sisällänne. Sitten he sanovat 108 Äiti Gaurin nimeä. Sen jälkeen on
puja, kun tämä puja on ohi, sitten ylistämme yhtätoista voimaa, jotka meillä on, ja teemme Havanan (tuliseremonian) niille
voimille. Sillä Shri Mahaganesha hallitsee Ekadasha Rudran voimia. Niinpä se tulee tehdä suurella antaumuksella ja



omistautumisella.

Ehdottaisin että kun tämä puja on päättynyt, voitte ruokailla, ja sen jälkeen istumme Havanaa varten.  
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Toivottavasti nautitte olostanne Ganapatipulessa. Ongelma oli siinä, että emme pystyneet järjestämään ruoanlaittoa
lähemmäksi majapaikkaanne, joten teidän piti kävellä pitkän matkaa. Mutta kävely taisikin olla aika mukavaa, ja se varmaankin
auttoi teitä. Se on hyvä ripulille ja muille vaivoille, joita teillä on. Olin kyllä nähnyt paikan, mutta en ollut nähnyt asuntoloita enkä
muita asumispaikkoja. Mutta tiedoksenne, että joku on lahjoittanut Minulle eekkerin kokoisen palan maata ilmaiseksi. Se on
kaunis paikka, toisella puolella ja meren rannalla. Voisitte kaikki lähettää hänelle siitä kiitoskirjeen. Olen varma, että ensi vuodelle
pystymme järjestämään kaikki paljon paremmin, paljon kollektiivisemmin. Seuraava turnee tulee kulkemaan, kuten tiedätte,
Punen, Rahurin ja Aklujin kautta. Nämä paikat ovat meille paljon tärkeämpiä, koska Minun esi-isäni hallitsivat Rahurissa, ja se on
hyvin voimakas paikka, koska he olivat suuria Devin palvojia. Myös kaikki Nathit, kuten Machindranath, Gorakhnath, kaikki suuret
sielut, joita kutsuttiin nimellä ”avadhuta”, jotka olivat suurten esiaikaisten Mestarien inkarnaatioita, tekivät työtään tällä alueella.

He alkoivat ensimmäisenä puhua kundaliinista avoimesti. Sitten Pune, jota kutsutaan nimellä Punyapattanam, on iät ajat ollut
erittäin pyhä paikka. Ja sitten pääsette katsomaan paikkaa nimeltä Nira, joka on joki, ja saanut nimensä minun nimeni mukaan.
Tämän joen ympärillä on paljon maata, jonka olemme ostaneet, ja jolla aiomme tehdä maataloustyötä. Tulette myös näkemään
siellä Bhima-joen, jossa voitte ottaa aamukylpynne. Tulette varmasti pitämään joesta. Teidät on myös kutsuttu sinne
seremoniaan. Siellä suuri, kaksi päivää kestävä seremonia. Minä en tule sinne, koska en voi pitää yleisötilaisuuksia sinä aikana,
mutta te voitte nauttia olostanne siellä. Sitten pääsette erääseen mielenkiintoiseen paikkaan, jota kutsutaan nimellä Wani, joka
on vuoristokylä ja erittäin kaunis paikka, jossa on myös pato.

Sen jälkeen palaatte takaisin. Käytän tätä tilaisuutta hyväkseni voidakseni puhua teille, koska siihen on niin harvoin aikaa. Mitä
ulkoisiin asioihin tulee, niiden pitää ravita teitä ylösnousemuksessanne. Teidän pitää nähdä kuinka paljon olette saavuttaneet
sisäisesti, millaiseksi luonteenne on kehittynyt, kuinka kiintymättömiä olette, kuinka kollektiivisia ja kuinka anteliaita. Tämä
kaikki pitää nähdä. Arvioikaa itse itseänne, älkää pyytäkö muita tekemään sitä. Miten paljon teissä on tasapainoa ja viisautta,
koska kaiken tämän pitäisi vakiinnuttaa teidät tavalla, joka antaa tarpeellisen tasapainon. En tiedä kuinka monta vuotta voimme
vielä jatkaa tätä, mutta Minusta tämä on hyvä asia, koska näen nyt eron ihmisten värähtelyissä. Aloitimme jo aikaisemmin
Ganapatipulessa, ja nyt ero on todella valtava. Itse asiassa tunnen nyt viileän tuulen lähtevän teistä!

Päähuomion pitää olla ylösnousemuksessa, ja se on meille kaikille tärkeintä. Olette tulleet tänne ylösnousemisenne vuoksi.
Tiedän, että teillä on varmasti ollut paljon vaikeuksia ja hankaluuksia; joidenkin iho on palanut auringossa - olen pahoillani siitä.
Tässä maassa liiallista tekemistä ei pidetä hyvänä asiana, ja meidän pitää välttää kaikkea liiallista. Jos teemme jotain liikaa,
joudumme itse asiassa joko oikealle tai vasemmalle, joten yrittäkää välttää tekemästä mitään liikaa. Esimerkiksi saatatte pitää
paljon uimisesta Bhima-joessa, ja se on mukavaa matalassa vedessä, mutta syvälle teidän ei pidä mennä. Tämä asia on ainoa,
josta olen huolissani. Teidän on pidettävä itsenne täydellisesti kontrollissa, ettekä saa mennä vaarallisiin paikkoihin. Sen lisäksi,
että se on vaarallista teille itsellenne, se on vaarallista koko Sahaja Yoga -liikkeelle ja myös Minulle, koska huolestun kovasti ja
järkytyn, jos teille tapahtuu jotakin. Pääasia on, että pidätte itsenne keskellä.

Älkää menkö missään liiallisuuksiin. Kaikki kunnioittavat teitä, jos olette keskellä. Mutta jos menette äärimmäisyyksiin, ihmiset
ajattelevat, että teissä on jotain perusteellisesti vialla. Se myös saa koko meidän ohjelmamme sekaisin. Joten ohjeeni on, että
pidätte itsenne keskellä, älkää menkö liiallisuuksiin, pitäkää kaikki kohtuullisuuden rajoissa, koska on rasittavaa matkustaa tällä
tavalla, tällaisessa paahteessa. Tämä on viileintä aikaa Maharastrassa, joten en tiedä, miten muuten voisimme tehdä tämän?
Meidän on saatava aikaan tuloksia mahdollisimman monella tavalla. Olen pahoillani niiden puolesta, joiden iho on palanut. Ja
koska Minun piti hoitaa heitä, olin niin paljon myöhässä, että koko ohjelman aloitus venyi ja venyi ? tarkoitan, se oli aivan liikaa.

Mutta nyt ei enää tapahdu tällaista. Älkää menkö enää ollenkaan aurinkoon, se ei ole tarpellista, olette jo saaneet sitä tarpeeksi.
Aurinko sulattaa aivonne, ja se tekee ihmiset hulluiksi tässä maassa: jos kuljemme liikaa auringossa, meistä tulee lopulta hulluja.
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Aivoillekin siitä täytyy olla jotain haittaa, joten on parempi olla menemättä aurinkoon ollenkaan, sovitaan näin. Vähän aikaa ei
haittaa, mutta älkää istuko auringossa. Tiedän, että se on hyvin houkuttelevaa, koska teillä ei ole aurinkoa, mutta auringonsäteitä
on täällä sisälläkin, joka puolella. Joten älkää istuko ollenkaan auringossa. Siitä voi todella aiheutua teille ongelmia, koska
Aklujissa aurinko on paahtavan kuuma, ja kerron tästä myös siksi, että en ehkä ole siellä kanssanne. Pitäkää huolta itsestänne,
se on ainoa asia, jonka voitte tehdä Minulle. Ja teidän pitää muistaa meditoida ja pitää huolta ylösnousemisestanne.

Älkääkä jättäkö tavaroitanne ympäriinsä, olkaa varovaisia. Olen hyvin iloinen siitä, miten he arvostivat teitä
Mahalakshmi-temppelissä. He osoittivat arvostustaan joogineille tekemällä ’oti’-rituaalin (riisin lahjoittaminen). He tekivät hyvin
kauniisti hyväksymällä teidät niin mieluusti omiin traditioihinsa ja omaan yhteisöönsä. He sanoivat: "Emme osanneet sanoa,
kuka on intialainen ja kuka ei", koska luulen, että Ganapatipulessa ihonne on muuttunut vähemmän kalpeaksi, ja ehkä he siksi
sanoivat, että eivät erota kuka on kuka. On oikein hyvä, että asiat alkavat toimia, ja temperamentit alkavat yhtenäistyä. Sitten
pujista: aivan kuten meillä oli kolme pujaa aikaisemmin ja vielä neljäs Ganapatipulessa, täällä tulee myös olemaan kolme pujaa.
Olen varma, että koska tämä ryhmä on rauhallisempi, näissä kolmessa pujassa saavutatte paljon enemmän, ja asiat tulevat
olemaan paremmin. Jos teillä on mitä tahansa ongelmia, kertokaa Minulle, niin järjestämme asiat. Mutta muistakaa, että ette
ylirasita itseänne, ettekä syö liian vähän tai liian paljon.

Liiallinen tekeminen tällä matkalla ei ole hyväksi. Uskon, että tämän toisen ryhmän kanssa tulemme saamaan aikaan paljon
enemmän, kuin aikaisemman ryhmän kanssa. Tämän toisen ryhmän ihmisten pitää yrittää elää normaalia elämää, huomio
enemmän hengessä, enemmän ylösnousemuksessa. Ja kaikkein viimeksi hyviä uutisia, että yhä useammat haluavat mennä
naimisiin. Olen iloinen, jos voin järjestää hääseremoniat, joko Punessa tai Rahurissa. Se on erinomainen ajatus niille, jotka
haluavat mennä naimisiin. Jos vielä joku haluaa mennä naimisiin, ilmoittakaa siitä Minulle. Pystymme ehkä järjestämään asian
Rahurissa. Kaikille niille, jotka haluavat mennä naimisiin, se voidaan järjestää helposti, ja se on oikein hyvä ajatus. Ilmoittakaa
Minulle ennen kuin lähdemme Punesta, kaikki, jotka haluavat naimisiin.

Nyt, jos teillä on kysyttävää tai haluatte sanoa jotakin, sanokaa se nyt, koska en saa toista tällaista tilaisuutta puhua teille, koska
tämä on niin pieni ryhmä. Muuten tapaamme aina tietysti pujassa; Punessa teitä tulee olemaan ainakin viisi kertaa enemmän.
Mitä hän sanoo? Hankalaa oman huomion kanssa, vai mitä? Mitä hän sanoi? Hän haluaa tietää, miten saisi huomion
rauhoittumaan, ja miten päästä syvemmälle meditaatioon. Kysymys on siitä, mihin paikkoihin huomio menee. Yritä katsella
enemmän ympärillesi. Sinun pitää meditoinneissa keskustella tästä asiasta muiden kanssa. Monet voivat auttaa sinua, he
kertovat sinulle kaiken.

Kaikkein paras tapa on katsoa Äiti Maata. Keskittyminen Äiti Maahan on kaikkein paras tapa. Kun kävelet, pidä katseesi Äiti
Maassa. Jos joku puhuttelee sinua, pidä katseesi Äiti Maassa. Silloin imet kaiken paremmin itseesi, ja vakiinnut paremmin.
Ymmärrätkö? Tätä asiaa kannattaa miettiä, että et tuhlaa huomiotasi turhiin asioihin. Pikku hiljaa tulet vakiintumaan. Ehkä
suurimmalle osalle teistä, jotka ovat täällä ensimmäistä kertaa, sopeutuminen tuntuu aluksi hieman vaikealta, mutta pikku hiljaa
se alkaa sujua. Sillä aluksi huomio menee pieniin, pieniin asioihin, kuten siihen, että pitää istua maassa, tai täytyy matkustaa
bussilla, tai näkee jotain saastaista jossakin.

Huomio menee aina puutteisiin, epäkohtiin ja saastaan, koska huomio on ollut sellainen. Mutta sitten se alkaa mennä kauniisiin
asioihin. Alatte nähdä kauneutta pienen pienissä asioissa, alatte nähdä Jumalallisuuden pienissä asioissa. Silloin on se hetki,
jolloin huomionne nauttii kaikesta. Mutta tavallisesti näkee huomion, erityisesti länsimaisen huomion, menevän vääriin asioihin.
Mikä on epäkohta? Me alamme arvostella kaikkia, alamme arvostella joka paikkaa. Katsokaa tätä paikkaa, jossa istutte: Minusta
se on ihmeellisen kaunis, teistä se saattaa olla vain jotain pellistä tehtyä... sitä ja tätä; kaikkea tällaista saatatte ajatella. Minä
näen sen kauniina, koska näen kauniita sareja levitettynä tänne, ja kauniisti tehtyjä kukka-asetelmia, jotain hyvin erityistä. Ja
tausta ja kaikki on tehty niin suurella huolella.

Miten he pääsivät tuonne ylös, ja miten he saivat tuon kaiken ripustettua sinne? Se on ihmeellistä. Kaikkea tällaista tulee
mieleeni, ja alan tuntea suurta iloa siitä, että Minun poikani ovat tehneet niin kovasti työtä saadakseen kaiken paikoilleen ja
näyttämään niin kauniilta. Tällaisia ajatuksia tulee päähäni, ja tunnen oloni hyvin yleväksi. En näe mitään peltiä enkä muutakaan.
Huomionne menee sinne, mitä katsotte. Joten yrittäkää katsoa jotakin kaunista. On niin paljon kaunista katseltavaa. Minä näen



tässä lasteni sydämen ja tavan, miten kaikki on tehty, eikö niin? Jos olette syviä persoonia, voitte nähdä, kuinka kauniisti he ovat
levittäneet sarikankaat, kuinka he ovat asetelleet kukat, miten hienosti kaikki on tehty.

On kysymys huomiosta: mihin se menee? Jos alatte katsella asioita itseänne varten - miten saan oloni mukavaksi, minulla pitää
olla sitä, pitää olla tätä - silloin ilo puuttuu. Ilo on siinä, että näkee syvemmän merkityksen siinä, mitä ihmiset ovat tehneet
hyväksemme, kuinka he ovat tehneet työtä meidän puolestamme, tuoneet meille kaikkea, ja valmistaneet meille ruokaa
rakkaudella. Teidän ei tarvitse tehdä mitään verrattuna siihen, mitä nämä ihmiset tekevät. Liikutte täällä aivan kuin
kuninkaalliset. Ja heidän piti tehdä työt. Etenkin Ganapatipule oli hyvin vaikea paikka. Ihmisten piti tulla tänne Nagpurista
saakka. Viisikymmentä henkilöä tuli valmistamaan ruokaa teille. Raha ei merkitse kaikkea.

Vaikka maksaisi, se ei onnistuisi. On kysymys rakkaudesta, tunteesta, huomiosta ja anteliaisuudesta, jolla halutaan pitää huolta
vieraista. Tällä tavalla meidän pitäisi osata iloita siitä, miten paljon he ovat tehneet meille, ja kuinka saamme nauttia siitä. Näin
sydämistänne tulee yhä syvempiä ja syvempiä. Mutta jos sydämenne on torjuva, sellainen, joka aina näkee jotain virheitä tai
pahaa, tai muuta sellaista, tai miettii, mitä ostaisi, mitä hankkisi itselleen. Kaikki sellainen panee pään sekaisin. Mutta jos haluaa
ostaa jotain kaunista hyvästä sydämestään, silloin löytää heti sen, mitä haluaa. Ja se tapahtuu hyvin nopeasti myös. Kun eilen
tein ostoksia kaikille intian Sahaja Yoga -keskuksille luullakseni ehkä ainakin 100 000 rupialla, siinä ei mennyt aikaa juuri
lainkaan. Se oli paljon helpompaa, koska ostokset oli tarkoitettu heille.

Jos olisin ostanut jotain itselleni, se ei olisi sujunut niin hyvin. Yllättävää kyllä, en osta koskaan mitään Itselleni, Minulla ei ole
siihen aikaa. Tekin annatte Minulle niin paljon, että Minun ei tarvitse ostaa mitään. On kyse siitä, miten katsoo asioita, miten
tekee asioita, miten saa ne toimimaan. Kauppa, jossa kävin eilen, oli täynnä tuoksua. Kaikki siellä oli tuoksuvaa, ja ihmiset
tunsivat sen. Tämä tapahtui vain siksi, että Minä nautin siitä niin suuresti, nautin siitä, että tein jotain muiden iloksi. Ei ole muita -
kuka on ‘muu’? Sahaja-joogit eivät ole ‘muita’ Minulle. Teen sen Itselleni, mutta suuremmalle olemukselleni, korkeammalle
olemukselleni. Näin teidän pitäisi nähdä asioita, ymmärrättekö?

Sitten voitte tuntea iloa. Nyt haluan sanoa jotakin Sanglin ihmisille: teimme täällä pujan joskus kauan sitten, ja myös aika
äskettäin. Sanglin sanomalehdissäkin on kirjoitettu paljon, ja siksi olemme tehneet aika paljon työtä. Täällä Sahaja Yoga voi
vakiintua aika helposti, koska ilmapiiri on mukavan rauhallinen, ja kaikki ihmiset täällä ovat valmiita auttamaan. Siksi haluan
antaa Sanglin ihmisille pienen lahjan, ja pyydän, että he ottavat sen vastaan, se on Minun pyyntöni. On vielä yksi lahja, mutta se
on edelleen liikkeessä. Kuka voisi hoitaa sen? Se on vielä liikkeessä. Ostin paljon tavaroita, mutta niitä ei ole vielä toimitettu
tänne. Siellä on jotain, mitä haluan antaa heille.

Tuokaa tänne. Tässä on sahaja-joogimme, Mr. Tawde, joka on tärkeä virkamies täällä. Hän on järjestänyt kaiken tämän. Herra
Mali on alue… Mikä hänen tittelinsä on? Hän on maatalousasioiden aluejohtaja täällä, ja hän hoitaa koko alueen
maatalousasioita, ja hän sai oivalluksensa vuonna 1975. Ja nyt hän toimii täällä, ja tuli siksi pujaankin. Hänen koko perheensa on
täällä. Mr. Tawde on tehnyt paljon hyvää työtä teidän vuoksenne. Annetaan hänelle aplodit. Ja täällä, täällä on Mr. Yadav Sahib,
joka on julkaissut kaikki sanomalehtiartikkelit, ja joka on paikallisen sanomalehden edustaja.

Mr. Yadav - aplodit hänelle! He ovat korkeassa asemassa, mutta niin nöyriä - katsokaa heitä. Tämä mies on vastuussa kaikesta
täällä, hän on insinööri. Ja tämä herra on vastuussa, koko alueen maataloustoiminnasta, hän on korkein virkamies. Ja toinen on
sanomalehden päätoimittaja. Kun ihmisistä tulee egoistisia, he joutuvat erilleen ympäristöstään. He eivät ymmärrä, miten kauas
ovat joutuneet. Se on kuin ilmapallo, ja kun sitä vähän tönäisee, se nousee ylös ilmaan, mutta se ei tiedä olevansa vain pallo
täynnä ilmaa. Siksi puhutaan itsensä pullistelusta. Sellaiset ihmiset, jotka ovat todella eheitä, joilla on hyvä koulutus ja hyvä
kasvatus, he eivät joudu egonsa vietäviksi, he eivät joudu sellaiseen.

Heistä tulee ennen kaikkea hyvin nöyriä, he yrittävät oppia ja tulevat nöyremmiksi, oppivat lisää ja tulevat nöyremmiksi. Kuten
Newton sanoi: "Olen kuin pieni lapsi keräämässä kiviä Tiedon Meren rannalla." Newtonin kaltainen henkilö sanoi näin. Mutta
nykyään on vaikea löytää tällaisia ihmisiä. Hyvin oppineet ihmiset, myös Lännessä, tuntuvat olevan hyvin nöyriä; heidän
kirjoituksistaan ja koko käyttäytymisestään näkee, että he ovat hyvin nöyriä. Nöyryys on tietämyksen merkki. Kun puu täyttyy
sadosta, sen oksat taipuvat. Kun se on täynnä hedelmiä, se taipuu alaspäin. Samalla tavalla henkilö, jolla on tietoa, taipuu myös,



hänestä tulee hyvin nöyrä. Tämän päivän pujalla on todella suuri merkitys, koska se on puja Shri Mahalakshmille, eikä millään
muulla Shaktilla ole niin suurta merkitystä Sahaja Yogalle, kuin sillä.

Shri Mahalakshmi on Shakti, joka sijaitsee Sushumna-kanavalla, Hän asuu siellä, ja parasympaattinen hermosto aktivoituu
Hänen kauttaan. Jotta Mahalakshmini Shakti vahvistuisi, on evoluutiossamme ollut monta tapahtumaa, ja yksi sellainen tärkeä
tapahtuma oli Shri Mahalakshmin inkarnoituminen. Shri Mahalakshmini inkarnoitui monta kertaa, ja Hän oli myös niin rohkea,
että inkarnoitui ihmismuodossa ja syntyi tähän universumiin, ja on tehnyt paljon työtä. On yllättävää, että kukaan ei ole kertonut
näistä Shri Mahalakshmin inkarnaatioista, eikä kenelläkään ole syvää ja tarkkaa kuvausta niistä. Shri Mahalakshmin periaate
pohjautuu Shri Lakshmin periaatteeseen. Se tarkoittaa sitä, että Shri Mahalakshmi on Shri Lakshmin Äiti. Voimme sanoa, että
Hän on Shri Lakshmin Äiti. Se tarkoittaa sitä, että kun Shri Lakshmi tulee ihmisten luo, Shri Lakshmi on tasapaino, nainen Devin
(Jumalattaren) muodossa. Hän on sellaisessa tasapainossa, että voi seisoa lootuksen kukalla. Hänellä on kaksi lootusta
käsissään.

Toinen lootuksista on vaaleanpunainen, ja se lootus kuvastaa myös herkkyyttä. Vaaleanpunaisen lootuksen merkitys on se, että
ihmisellä, joka on ‘lakshmipati’, on Shri Lakshmi luonteessaan, eli vaaleanpunainen väri tarkoittaa, että hänen luonteessaan on
lempeyttä. Hän ei ole kuiva luonne. Toinen asia on se, että jos katsomme lootusta, niin lootus antaa kaikenlaisten hyönteisten
tulla. Ja vaikka hyönteisessä olisi kuinka paljon piikkejä, silloinkin se voi tulla lootukseen, se toivotetaan tervetulleeksi. Siksi
henkilö, jossa on Shri Lakshmi toivottaa kaikki tervetulleiksi, olkoonpa vieras millainen tahansa. Hän pitää huolta kaikkien
mukavuudesta, olipa vieras tärkeä tai vähäpätöinen. Hän pitää huolta kaikista heidän arvonsa mukaisesti, hän on samalla tavalla
vieraanvarainen kaikille. Kolmas merkitys on se, että sellaisen ihmisen pitää olla antelias. Jos henkilön kädet eivät ole anteliaat,
silloin hän ei ole lakshmipati.

Danat (anteliaisuus) on suuresti iloa tuottava ominaisuus, eikä sitä voi verrata itselleen hankkimiseen. Henkilö, joka saavuttaa
anteliaisuuden voiman, on kaikkein suurin persoona, koska sellainen ihminen on saavuttanut lakipisteen ihmisen evoluutiossa.
Pitää osata olla antelias muita kohtaan. Kuten Shri Lakshmi lahjoittaa vasemmalla kädellään, samoin henkilön, joka on
lakshmiputra (ihminen, jossa Lakshmi-periaate on herännyt), pitäisi myös lahjoittaa vasemmalla kädellään niin, että oikea
käsikään ei tiedä sitä. Vasemmalla kädellä antaminen merkitsee antamista sahaj-tavalla, ilman ponnisteluja. Ja kaiken halun
pitäisi liittyä antamiseen. Tässä maailmassa on todella niin paljon materiaalista, ja Minusta sillä kaikella on vain yksi merkitys,
että voimme antaa sitä muille. Anteliaisuuden keinoin voimme näyttää sydämemme suuruutta. Voimme näyttää hellyyttämme ja
lämpöämme, ja siksi materialla on merkitystä, muuten kaikki materiaaliset asiat ovat merkityksettömiä. Maailmassa on paljon
‘swayambhuja’.

Näiden joukossa Shri Mahalakshmin swayambhu on kaikkein tärkein Sahaja Yogassa. Hänen armostaan Kundaliini nousee Shri
Mahalakshmin kanavassa. Hän on Shri Lakshmin periaatteen yläpuolella. Oikea käsi on tällä tavalla. Tämä käsi symbolisoi
suojaa. Sillä on kaksi merkitystä: suoja - antaa suojan kaikille, tämä käsi antaa suojan kaikille. Mutta tosiasiassa me näemme
päinvastaista: lakshmipatit painostavat ja pelottelevat kaikkia. Lakshmi sitä vastoin seisoo hiljaa lootuksen kukalla, eikä tuo
mitään erityistä esiin itsestään. Muuten ihmiset kyllä tarvitsevat autoja ja kaikkea osoittaakseen, että ovat muita paljon
varakkaampia ja ylempiä. Lakshmi ei myöskään rasita tai painosta muita.

Hän seisoo niin kevyenä, niin hentona, että kenenkään ei pitäisi häiriintyä Hänestä. Todellinen lakshmipati istuu jossain
syrjempänä täysin luottavaisena ja hiljaisena, ja myös poistuu hiljaa. Jos hän haluaa antaa jotakin, hän antaa ja sanoo: “Shri
Mataji, tässä on minun lahjoitukseni, mutta olkaa hyvä, älkää paljastako nimeäni, ja olkaa hyvä ja hyväksykää lahjani. Annan
tämän Teidän Lootusjalkojenne eteen - siinä kaikki, en halua mitään enempää.” Kun kerron hänelle, että en ota vastaan rahaa,
vaan se pitää antaa säätiölle, (jota varten pitää tietää lahjoittajan nimi) hän sanoo: “Voitte laittaa sen jonkun muun nimissä,
minulla ei ole mitään sitä vastaan. Olen antanut tämän Teille, enkä halua nimeäni esiin. Mutta jos tarvitsette ilmoittaa nimeni
verottajalle, sitä en vastusta, mutta muuten en halua tuoda nimeäni esiin.” Hän pyytää hyvin nöyrästi, että hänen nimensä ei tule
esiin. Tällaista henkilöä voimme kutsua todelliseksi lakshmipatiksi. Shri Lakshmin oikea käsi osoittaa ylös tällä tavalla. Se
tarkoittaa, että teidän huomionne pitäisi olla ylöspäin, kohti korkeampia päämääriä. Kun henkilöstä tulee lakshmipati, hänen
huomionsa on sellainen, että hän alkaa ajatella: “Nyt minusta on tullut lakshmipati, mutta kuinka saavutan Jumalan?” Kun
ihminen saavuttaa tämän tason, hän on vauras ja hän saa paljon lisää vaurautta.



Hänestä tulee rikas. Mutta kun hän tuntee, että ei kuitenkaan saavuta sisäistä rikkautta, silloin voidaan sanoa, että Shri
Mahalakshmin periaate on herännyt hänessä. Kundaliini on herännyt Shri Mahalakshmin periaatteessa. Kun Hän on herännyt,
sanomme: "Udo, Ambe", joka tarkoittaa "Shri Kundalini, ole hyvä ja herää." Sanomme näin Shri Mahalakshmin temppelissä, koska
Hänet voi herättää vain Shri Mahalakshmin kanavan kautta. Siten Hän on heränneenä Shri Mahalakshmin kanavassa, lävistää
yläpuolella olevat chakrat ja nousee ylös ja lävistää Sahasrara Chakran. Tarkastellaanpa, kuinka monta Shi Mahalakshmin
inkarnaatiota meillä on ollut. Ensinnäkin Shri Mahalakshmin periaate on hyvin lähellä gurua, se on suhde, jossa on runsaasti
rakkautta ja puhtautta. Jos katsomme ihan alusta asti, niin Hän syntyi kaikille Adi Guruille tyttärenä tai siskona. Esimerkiksi
Janakan tytär oli Shri Sita, yksi Mahalakshmin muodoista.

Hän oli Mahalakshmin periaate, ja Hän oli Janakan tytär. Sitten oli Shri Nanakan sisko, Nanaki, Hän oli Mahalakshmi. Se oli
siskon ja veljen välinen suhde. Samoin Fatima, Mohammed Sahibin tytär, Hän oli Mahalakshmi. Hänen jälkeensä tuli Radha, joka
oli Mahalakshmi, sitten tuli Maria: Maria oli Shri Mahalakshmi, ja Hänen suhteensa oli hyvin puhdas. Hän oli niin puhdas, että
puhtaudessaan Hän synnytti Kristuksen. Hän oli täydellisen puhtaan Neitsyen muoto. Hän oli myös Neitsyen muoto, koska
puhtautensa takia Hän sai pojakseen puhtaan Kristuksen. Näiden Shri Mahalakshmin inkarnaatioiden vuoksi ylhäällä sisällämme
olevat chakrat ovat vakiintuneet. Se tarkoittaa sitä, että Shri Raman chakra on sydämen oikealla puolella, ja Hän on täällä Shri
Sitan muodossa, täällä Radhan, ja täällä Marian.

Ja tässä paikassa Shri Mahakalin, Shri Mahalakshmin ja Shri Mahasaraswatin voimat kohtaavat yhden Voiman muodossa, joka
on Shri Adi Shakti. Hän sijaitsee Sahasrarassa, mutta sanotaan, että Hän on siellä Mahamayan muodossa. Adi Shakti on
Mahamayan muodossa. Siksi näiden kaikkien kolmen Voiman tulos on se, että Adi Shakti tuli tähän maailmaan Mahamayan
muodossa, ja Hän voi mennä kaikkien Sahasraraan. Kuten tiedätte, Hän on tässä teidän edessänne, ja tiedätte siitä kaiken.
Minun ei tarvitse kertoa siitä enempää. Tällä tavalla Shri Adi Shakti, inkarnoitui Shri Mahalakshmista. Hänellä on kaikki kolme
Voimaa: Shri Mahakali, Mahalakshmi ja Shri Mahasaraswati Nämä Voimat ovat Hänen sisällään. Vain Shri Mahalakshmin
periaatteen kautta puhdas halumme - joka on Shri Amba, tai oikeastaan Shri Mahakalin Voima - voidaan herättää. Hän voi tehdä
sen. Siksi Adi Shakti on hyvin tärkeä, koska näiden kolmen Voiman kautta - vaikka kaikki olisikin valmiina - Häntä tarvitaan työn
loppuun saattamiseksi.

Se tarkoittaa sitä, että työ voidaan tehdä näiden kolmen Voiman kautta. Vaikka kaiken tämän saavuttaminen onkin meille hyvin
helppoa, eli saamme sen helposti itsellemme, on silti työskenneltävä kovasti, muuten työtä ei voi saattaa loppuun. Se on melko
vaikeaa. Jos se vain olisi ollut mahdollista Shri Adi Shaktille, silloin ei olisi ollut tarpeen aiheuttaa kaikkea tätä hämmennystä.
Teidän on työskenneltävä kovasti, ja teidän tukeanne tarvitaan tehtävän loppuun viemiseksi. Nyt te olette näyttämöllä, en Minä.
Voitte ottaa Minun voimani ja käyttää sitä, mutta tietäkää, että nyt te olette näyttämöllä. Ja siksi olette palvonnan arvoisia. Olette
erityisiä. Mitä Minä olen?

Kaikki voimat, joita Minulla on, ovat olleet Minulla ikuisuuksia, eikä siinä ole mitään erikoista. Mutta teidän pitää käyttää niitä.
Teidän pitää ottaa vastaan ja saavuttaa ne, teidän pitää oppia hallitsemaan ne mestarillisesti. Tämä on Shri Adi Shaktin
todellinen halu, tämä on Hänen puhdas halunsa. Tämän puhtaan halun puolesta Hän ponnistelee joka hetki. Ja siksi olette nyt
kaikki ansainneet sen, saavuttaneet ja hyväksyneet sen rakkaudella, ja mennessänne eteenpäin, olette kehittyneet. Se tuottaa
Minulle suurta tyytyväisyyttä. Siinä tyytyväisyydessäni unohdan kaiken muun, kuten sen, kuinka paljon Minun oli kärsittävä
menneisyydessä. Menneisyydessä jouduin kärsimään paljon useita vuosia. Kuinka paljon Sitan piti kärsiä, kuinka paljon Radhan
ja kuinka paljon Marian: unohdan kaiken menneisyyden.

Tunnen kuin mitään ei olisi tapahtunut menneisyydessä, ja kaikki mitä nyt tapahtuu on jotain hyvin erityistä. Mutta tämän
inkarnaation kohdalla on muistettava yksi asia, että Shri Mahalakshmi inkarnoitui ihmisen muodossa. Mutta Devi, jota kutsutaan
Shri Mahakaliksi, ei ole inkarnoitunut ihmisen muotoon. Hän oli aina olemassa Devin muodossa. Siksi Devin muodossa
tuleminen on helppoa, mutta ihmismuodossa tuleminen on hyvin vaikea tehtävä. Ja ihmismuodossa taisteleminen, ja eläminen
ihmisten kanssa on vielä vaikeampaa. Myös eläminen ja pysyminen ihmisten rajoissa on hyvin vaikeaa. Kaikki Devat tekivät
työtään ihmismuodossa, ja nyt saamme nauttia menneisyydessä tehdyn työn suotuisista hedelmistä. Ganapatipulessa tehty



hieno työ kannattaa kirjoittaa historiaan. Siellä on tehty suurenmoista työtä, ja se tulee toistumaan kaikkina tulevina vuosina.

Harras toiveeni on, että se jatkuisi ainakin seuraavat kolme, neljä vuotta. Jos näin tapahtuu, silloin tekin saatte käsityksen siitä,
miten se, minkä aloitimme Ganapatista, on jo päässyt kokonaan Sahasraraan saakka. Tämä on niin ‘Aditi’ (esiaikainen), että sitä
on vaikeaa sanoin kuvata. Te pystytte saavuttamaan tämän kaiken. Teidän pitää ottaa vastaan kaikki se, mikä kuuluu Minulle, se
on ainoa puhdas haluni. Ja kun tämä tapahtuu, en enää halua mitään. Naiset voivat tehdä pujan. Kerron ensin, mitä pitää tehdä,
ja sitten annatte heidän tehdä. Älkää koskeko sitä, älkää koskeko käsillänne. Varovasti.

Ette saisi koskea vatiin edes, älkää koskeko käsillä. Pitele reunoista. Pitele vain reunoista ja kaada sitten. Sanokaa Shri Suktan
mantra, sanokaa Ganapati Atharva Sheersha. Kaatakaa. Oikein. Antaa heidän tehdä. Ei käsillä. Pidelkää tästä. Nyt miehet tänne.

Siirtäkää ensin tämä pois ja sanokaa, että he voivat pestä Jalkani. Kaatakaa vetää Jaloille ja peskää ne. Sanokaa Shri Suktan
mantra. Kaatakaa! Sen voi viedä pois. Älkää koskeko siihen kädellä. Laittakaa tämä muiden astioiden joukkoon. Tämä kumkum
on oikein hyvää, koska se on saanut värähtelyjä. Kaiki voisivat ottaa hieman. Antakaa lusikalla kaikille pujan jälkeen.

Älä koske käsilläsi. Tuokaa lisää vettä, ei kuumaa. Puja pitäisi tehdä mielen hiljaisuudessa ja rauhassa. Mikään ei mene väärin.
He eivät sanoneet sanaa köyhyys, se on alakshmi-sana! Se tarkoittaa, että se ei ole Lakshmi-periaatteen mukainen - he eivät
käyttäneet sanaa ‘daridrya’ (köyhyys). He eivät sanoneet: tuhoa ’daridrya’, vaan he sanoivat ’alakshmi’. Huomaatteko kuinka
hienojakoinen asia se on. Kaikki sellainen on epäsuotuisaa, mikä ei ole Lakshmin periaatteen mukaista. Se kattaa laajan alueen.

Tätä on tutkittu paljon, ennen kuin siitä kirjoitettiin - syvällistä ja selkeää ajattelua. Huomaatteko värähtelyt? Ei, ei sinne. Siinä oli
aikaisemmin vettä, eikö ollutkin? Tehkää se nyt; mitä voimme tehdä enää, se on jo tapahtunut. Sanoin juuri niin. Kaada nyt, nyt
sillä ei ole enää väliä. Tehkää näin, kuunnelkaa nyt Minua. Kaatakaa vettä Jaloilleni ja pitäkää astia sivussa koskematta veteen.
Kamalista se menee Vishwaan, välissä ei ole mitään!

Ymmärsittekö? Mahalakshmia kuvataan niin, että Hän pitää paljon lootuksista, ja Hän pitää myös koko universumista. Siinä
välissä ei ole mitään muuta! Hierokaa se käsiinne. Nyt aloitetaan satakahdeksan nimeä. Onko vielä jotain kysyttävää Shri
Mahalakshmista? Ja tämä pitää ymmärtää, että Mahalakshmi Tattwasta tulee Viratangana, eli Buddhi, aivot, tai voidaan sanoa:
tietoisuus. Hän tulee tietoisuudeksi. Narayani Shakti, jota sanomme Viratanganaksi, on Viratan voima aivoissa. Lopuksi tulee
Shri Mahalakshmin periaate ?

tavallaan Mahalakshmi Tattwa on myös keskushermosto. Selitän juuri hänelle, miten Mahalakshmi-periaate alkaa toimia, kun
Lakshmi Tattwa on vakiinnuttanut itsensä. Eli, kun Lakshmi on tullut esiin runsauden ja suuren tyytyväisyyden kautta, silloin
Mahalakshmi-periaate alkaa kehittyä meissä niin, että alamme ajatella ylösnousemustamme. Sitten tapahtuu se, että meillä on
aivoissamme kolme Voimaa, Mahakali, Mahalakshmi ja Mahasaraswati, jotka ovat Agnya Chakran yläpuolella. Kahta näistä
Voimista, Mahakali ja Mahasaraswati, siunaa Mahalakshmi-periaate. Mahalakshmi-periaate on oikeastaan sama kuin
Narayana-periaate. Narayana on Vishnu, ja Vishnu tulee Shri Krishnaksi. Shri Krishna Shakti, joka on täällä, muuttuu Viratan
Shaktiksi täällä - eli Viratanganaksi. Mutta kun Hän yhdistyy näihin molempiin, Mahamayan Voima alkaa manifestoitua, koska
Hän on … Tiedätte millainen Krishna oli. Hänellä oli tapana tehdä kepposia, piilotella, ja sitä ja tätä, kaikki sellainen alkaa tästä
Voimasta.

Siksi se ei ole niin kovin avoin. Esimerkiksi Mahakalin voima on avoin; Mahalakshmin Voima on piilossa oleva Voima, kuten
Maria. Kukaan ei voinut uskoa, että Maria voisi olla Mahalakshmi tai Radha tai Sita: yksinkertainen, piilossa oleva, mutta erittäin
voimallinen. Mutta kun saavutamme Sahasraran, se muuttuu Mahamayaksi. Ihmiset eivät tiedä, miten päästä selville Adi Shaktin
todellisuudesta. Pystyttekö seuraamaan? Hän ravitsee koko Universumia, ja Hän muuttuu Hengeksi, koko Vishwan Hengeksi.
Tästä Vishwasta Gyaneshwara on kirjoittanut. Hän sanoi: ”Vishwatmake Devi,” koko Universumin Hengen Jumala. Hänestä tulee
siis Universumi.

Kaksi naimisissa olevaa ulkomaalaista miestä ja kaksi naista voisi tulla tänne ylös. Richard, älä sinä tule. Istu vain alas. Sinulla
on aina mahdollisuus. Sellaiset voisivat tulla, joilla on harvemmin mahdollisuus. Sanoinhan, että hän on aina ensimmäisenä



tulossa. Istu alas, ole hyvä. Eikä Englannista, koska englantilaiset saavat aina mahdollisuuden. Pitäisi olla Australiasta tai
muualta, josta eivät usein saa mahdollisuutta. Englantilaisten pitäisi antaa mahdollisuus muillekin.

Te saatte tavata Minut niin usein ja pestä Jalkani. Tulkaa. Missä hänen aviomiehensä on? Hän on neglantilainen, onko? Jumala
siunatkoon teitä. Hyvä. Etsikää australialaisia tänne. Ei haittaa, vaikka nainen ei olisikaan sinun vaimosi, se ei ole välttämätöntä.
Mieluiten australialaisia tai itävaltalaisia tai muita, jotka saavat harvoin mahdollisuuden. Espnjalainen sopii oikein hyvin.

Hyvä. Jumala siunatkoon sinua. Sanoisin, että englantilaiset ovat kaikkein etuoikeutetuimpia, vai kuinka? Haluatko hieroa
Jalkoja? Etkö ole ennen hieronut Jalkojani? No, tulehan tänne. Pidä kiinni oikealla kädellä ja hiero vasemmalla. Sinä olet hieronut
Jalkojani aikaisemmin, eikö vain? Olet hieronut. Ja sinä olet myös hieronut Jalkojani?

Oletko hieronut Jalkojani? Oletko hieronut Jalkojani veden kanssa? Sinä olet, hyvä, joten antaa hänen tehdä se. Huomaatteko
värähtelyt? Laita kätesi tuonne. Onko parempi? Hyvä. Jumala siunatkoon teitä kaikkia. Jumala siunatkoon teitä. Jumala
siunatkoon teitä.

Jumala siunatkoon teitä.  
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Shri Kartikeya Puja. Grosshartpenning, Munich (Germany), 13 July 1986.

Olen pahoillani, että olen myöhässä. En arvannutkaan, että tämäniltainen ohjelma olisi näin hienossa paikassa. Ja tässä näette
Michelangelon kauniin maalauksen, joka kuvaa sitä, miten Jumala, teidän Isänne, haluaa pelastaa teidät, haluaa auttaa teitä ja
saada asianne toimimaan. Saksassa on tapahtunut hyvin väkivaltaisia asioita, jotka ovat vaikuttaneet tuhoisasti länsimaiseen
elämään kaikkialla. Arvot kadotettiin, dharman (hyveen) ajatus unohtui, naiset alkoivat käyttäytyä kuin miehet, monet ihmiset
saivat surmansa. Hyvin, hyvin nuoret ihmiset kuolivat. Heidän unelmansa eivät ikinä täyttyneet, heidän elämänsä ei ollut muuta
kuin sotaa. Se oli kuin eräänlainen kuumuusaalto, joka tuhosi kaikki hienojakoisemmat asiat. Kun luonto palauttaa tasapainon,
tai hurjistuu, se tuhoaa vain aineellisia asioita, mutta kun ihmiset aloittavat tuhoamisen, he tuhoavat hienojakoisemmatkin asiat,
kuten arvojärjestelmän, luonteen, siveyden, viattomuuden. Joten nyt sotaa käydään hienojakoisemmalla tasolla. Meidän tulee
ymmärtää, että kaikki nämä asiat ovat vaatineet kovan veronsa lännessä, länsimaiden ihmisten identiteetistä.

Joten ensimmäinen ponnistus on korjata se, laittaa se kuntoon ja saada se seisomaan omilla jaloillaan. Sillä ihmiset menettivät
identiteettinsä, perinteensä, heillä ei ollut ankkuria, ei juuria, ja heitä veti puoleensa mikä tahansa, mikä tuotiin heille jonkinlaisena
älyllisenä kokemuksena. Naisista tuli hyvin itsenäisiä, ja he ajattelivat ratkaisevansa kaikki ongelmat itse. He ajattelivat, että he
voivat olla kuin miehet. Tästä alkoivat vielä suuremmat ongelmat. Sillä nainen on nainen, ja hänessä on hyvin vähän sitä, mitä
kutsumme mieheksi, ja kun hän yrittää välttää sitä, mitä hänellä on, ja kehittää sitä, mitä hänellä on hyvin vähän, silloin hänestä
tulee kummallinen. Ehkä kuolleiden miesten sielut riivaavat häntä, halu olla miehekäs voi houkutella sellaisia "haamuja", jotka
haluavat ottaa valtaansa naisen mielen. Ja kun näin tapahtuu, heillä on naisen ulkomuoto, ja paholaisen mieli. Naiset itse eivät
tätä näe, koska tämän paholaismainen riivaaja saattaa tehdä heistä hyvinkin menestyksekkäitä maallisessa mielessä. Ehkä he
pystyvät alistamaan muita, tai heistä tulee pikkutarkkoja, kuten miehistä, hyvin siistejä, järjestelmällisiä - vailla kauneutta ja
suloisuutta.

Lopulta heistä tulee kuin vampyyreitä, joten vaikka sota on ohitse, se tekee edelleen tihutöitään Saksan naisten keskuudessa.
Olen kuullut, että vastaavanlainen hyökkäys tuli kauan sitten, ja silloin näitä naisia kutsuttiin amatsoneiksi. Nyt historia toistaa
itseään, jälleen kerran. Annoin haastattelun naispuoliselle saksalaistoimittajalle ja olin äimistynyt hänen asenteestaan, sillä
tunsin, että hänessä on natsipiirteitä, joku natsi riivaamassa. Hänellä oli kaksijakoinen persoona, toisaalta hän puhui suloisesti,
toisaalta hän oli natsi ja fasisti. Heillä on hyvin ovelat vastaväitteet. Ensin he saattavat sanoa, että olemme vähäosaisten
puolella, kuten intialaisten. Intialaiset ovat arjalaisia, me olemme arjalaisia, ja me olemme kiinnostuneita arjalaisten asioista.
Intialaiset ovat henkistä kansaa, ja nämä sanovat olevansa kuin intialaisia, voitteko kuvitella? Elämänlaadun pitäisi parantua, se
on pääasia.

Miesten ominaisuudet ovat erilaisia kuin naisten, kuten olen monesti teille kertonut. Ja jos naiset yrittävät olla miehiä, he eivät
voi saada mitään hyvää aikaan. Meillä on ollut monta esimerkkiä. Olette nähneet Maon vaimon. Olette nähneet Tšiang Kai-šekin
vaimon. Nyt tämän uuden rouva Carloksen, Onko se nimi Carlos? Ei kun Marcos, Marcos. Monia tämäntyyppisiä naisia. He
sotkevat aina asiat kun yrittävät olla miehiä. Historiassa oli monia hienoja naisia.

Intian naiset ovat yleensä olleet kunnollisia. Meillä oli naisia kuten Jhansin kuningatar, Jhansi ki Rani, joka taisteli brittivaltaa
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vastaan. Hän oli leski. Hän sitoi vauvansa selkäänsä ja meni taisteluun. Kerrotaan, että hänen hevosensa hyppäsi 55 metristä,
alas linnoituksen tornista, ja britit kirjoittivat, että "Valtasimme Jhansin, joten voitto kuuluu meille, mutta kunnia kuuluu Jhansi ki
Ranille". Meillä on ollut suuria naisia Intiassa. Kuten Nur Jahan oli toinen suuri nainen, meillä oli Chand Bibi, Ahalyabai, mutta he
olivat kaikki naisia, ilman miehen egoa. Toki naiset voivat tehdä töitä, toimistossa, miesten kanssa; mutta ei heidän tarvitse
ryhtyä miehiksi. Kerron teille omakohtaisen esimerkin. Minun piti rakentaa talomme Lucknow'ssa.

Tein sen todelliseen naisten tyyliin, ja rakensin tosi hyvän talon, paremman kuin kukaan mies olisi pystynyt, niin halvalla. Mies
menisi ja hankkisi ensi töikseen arkkitehdin, mittailisi kaiken mahdollisen ja yrittäisi suunnitella kaiken etukäteen. Egossaan hän
menisi johonkin kalliiseen kauppaan ja hankkisi jotain tyyristä, antaisi kauppiaan huijata. Sitten, egonsa vallassa, hän palkkaisi
kallista työvoimaa, ja nimeäisi työmaalle työnjohtajan. Itse tein sen aivan eri tavalla. Minulla oli tietty määrä rahaa, joten menin
tutkimaan, kenellä on parhaat työmiehet ja tiilet. Talo oli määrä rakentaa tiilistä. Mitä muuta vielä tarvitaan? Aivan kuin
perheenäiti keräisi ainekset ruokaan. Tarvitaan myös hiekkaa.

Tarvitaan sementtiä, rautatankoja, ja työvoimaa. Joten en toiminut kuten mies toimisi. Löysin miehen, joka myi parhaat tiiliskivet.
Hän sanoi: "Minulla ei ole rahaa, koska rakensin uunit, ja ne pitäisi täyttää tiilillä, ja sitä varten tarvitaan alkupääomaa." Sanoin:
"Selvä juttu, ostan kokonaisen uunillisen tiiliä. Paljonko se maksaa?" Hän sanoi: "Viisituhatta rupiaa riittänee." Mutta hän sanoi,
että jos uuni ei toimi kunnolla, tai jokin muu asia menee tiilien poltossa pieleen, se on sitten teidän tappionne. Sanoin: "Ei haittaa.
Polttakaa yksi uunillinen tiiliä minun piikkiini."

Joten ostin kokonaisen uunillisen häneltä. Polttouuni on se, jossa tiilet tehdään, koko uuni peitetään mudalla ja tiilet poltetaan
koviksi. Joskus voi olla, että koko erä epäonnistuu, tai uuni sortuu. Sanoin: "Näin tehdään. Vain 5000 rupiaa." Kun tiilet on
onnistuneesti poltettu, sama määrä maksaa vähintään 50.000 rupiaa. Sitten menin joelle ja kysyin: "Paljonko yksi erä maksaa?".
Siis iso kasa hiekkaa. He sanoivat: "Näin kesällä se on hyvin halpaa, mutta talvella se on paljon kalliimpaa." Mies ajattelisi, että
otan nyt jonkin verran, ja sitten kun tarvitsen enemmän, haen lisää."

Mutta minä en tehnyt niin, vaan ajattelin: kesä on kiva, kun kerran saa halvalla, miksen ostaisi nyt paljon?" Joten ostin koko ison
hiekka-alueen. Sitten menin raudantakojien luokse. Kysyin: "No entäpä rauta?" He sanoivat: teidän pitää tilata rautatangot, mutta
ison määrän saatte huomattavasti halvemmalla. Tämän verran tarvitsemme etumaksua." Sanoin: "OK." Niinpä tilasin sen, ja
minulla oli kaikki ainekset, aivan kuin olisin ollut valmistamassa ruokaa. Sitten tarvitsimme vielä puutavaraa. He sanoivat:
"Puutavara tulee Nepalista." Sanoin: "Selvä juttu.

Mistä muualta sitä saisi? He sanoivat: "No jostain toisesta metsästä kai." Menin Intian keskellä sijaitsevan Jabalpurin metsään
ja siellä tilasin puutavaraa. Suuri määrä puita oli juuri kaadettu, ja huutokaupassa ostin valtavasti puuta sieltä. Sieltä sain puut, ja
ostin myös marmoria. Tätä marmoria ei ollut ikinä käytetty missään. Sanoin: "Voin käyttää tätä marmoria vaikka mihin." Joten
sain puutavaran ja marmorin samasta paikasta. Sitten työvoima. Kyselin ystäviltäni, tunsivatko he hyviä työmiehiä ja muurareita.

He sanoivat: "Kyllä, tämä on hyvä, ja tuo on hyvä." Soitin kaikille. Sanoin: "Voitte asua talossa töiden ajan ja ruokin teitä tosi hyvin,
ja muutenkin pidän teistä hyvää huolta. Joten he kaikki asettuivat taloksi perheineen, ja laitoin heille kaikille ruokaa. Näin voitin



heidät puolelleni ja he tekivät mitä vain eteeni. Todellakin, he olivat niin kilttejä minulle, he jopa keksivät uusia tekniikoita, kuten
miten tehdä sementistä marmorin näköistä. He käyttivät kaikennäköiset taidot, joita heillä oli. Tällä tavalla iso, 20
makuuhuoneen ja 5 olohuoneen talo saatiin valmiiksi vuoden sisään. Eikä kukaan voi uskoa, minkä hintaiseksi talo tuli.
Kymmenesosa siitä, mitä arkkitehti olisi ottanut.

Kaikki vain meni niin hyvin, kirjanpitokin - koska en osannut kirjanpitoa, päätin joka päivä: "tänään voin käyttää niin ja niin paljon,
ja näin tosiaan tein. Kirjasin ylös menot, ja ne täsmäsivät rupian tarkkuudella. Kukaan ei voinut epäillä petosta, kun taas muiden
samalle alueelle rakentaneiden kirjanpitoa tutkittiin ja tuli ongelmia, heitä verotettiin lisää, ja ties mitä, mutta meitä ei. Ja sain
sen valtavan talon teetettyä niin halvalla. Sellaisen talon, että ihmiset sanoivat: jopa Taj Mahal voi sortua, mutta tämä ei sorru.
Me teimme vankan perustan ja kaiken muunkin, koska minulla oli niin halvat tiilet. Ostin koko uunillisen pilkkahintaan, ja puolet
niistä myin, kun niitä oli paljon jäljellä. Myös ostamastani hiekasta myin puolet eteenpäin, koska en tarvinnut niin paljon, hinta oli
noussut, joten sain hiekan ilmaiseksi. Puutavara, jonka silloin hankin, käsiteltiin ja työstettiin, ja minulla oli pieni tankki, johon
puutavara laitettiin kunnes siitä tuli lopulta säänkestävä. Se nostettiin kuiville, ja käytin itse puolet sataan ikkunanpieleen ja 60
oveen, loput myin.

Jopa puuhake myytiin polttamista varten, polttopuuksi, vai miksi sitä sanotaan? Suurin osa myytiin rakentamiseen puutavarana,
osa käytettiin myös työmiesten parakkeihin, mutta Minun piti joka päivä kokata heille, varmistaa, että heillä oli asiat mukavasti,
hankin heille kunnon peitot ja sängyt nukkumiseen, joten he olivat hyvin tyytyväisiä. Näin nainen hoitaa homman, ja kaikki olivat
ihmeissään. He eivät löytäneet vikaa kirjanpidosta, eivätkä mistään muustakaan, ja pyysin mieheni ystäviä pysymään etäällä
minusta. Sillä hän teki töitä pääministerin kanssa, ja ihmiset olisivat sanoneet: "Hän ottaa lahjuksia." Oli kyllä toinenkin syy tähän,
he olisivat tulleet valittamaan: "tämä ei ole hyvä, tuo ei toimi." Pidin heidät loitolla, koska miehet osaavat vain päteä. Naiset
tuottavat tulokset. Ei mitään komiteoita tai kokouksia. Sanoin vain: "Antakaas, kun hoidan tämän homman."

Tällä joukolla rakensimme talon mukavassa hengessä, kauniin talon, jota tietääkseni on myös kuvattu, niin että voitte nähdä
talon, jonka rakensin sinne. Naisen, joka on sahaja-joogini tulee kehittää erityisiä ominaisuuksiaan, koska hän on hyvin
intuitiivinen, kuten naiset aina. Hän päätyy oikeaan lopputulokseen nopeasti. Jos hän on nainen - mutta jos hän on puoliksi mies,
sitten en tiedä millainen olio hän on. Naisen pitäisi olla nainen, hän on niin voimakas, voimakas kuin Äiti Maa, joka kantaa ja
kestää kaiken, ja hän voi aina antaa parastaan muille. Äärimmäisen uhrautuva, antelias, rakastava, anteeksiantava. Kun miehet
kehittävät naisten hyveet, he ovat pyhimyksiä. Mutta ei niin, että he juoksevat naisten perässä. Ei senkaltaista hölynpölyä.
Heidän pitää olla sankareita, ritarillisia ihmisiä.

Heidän tulee olla urheita, mutta sen ohella myötätuntoisia ja anteeksiantavaisia. Luulen, että Saksassa asiat ovat päinvastoin, ja
että läntisten maiden sahaja-joogien kohdalla tämä on hyvin yleistä. Naiset kehittävät järkyttävän egon. Intiassa naiset tekevät
töitä, ja kaiken muunkin. Meillä on ollut loistavia puhujia pitkän aikaa. Silti heillä ei ole egoa. Äidilläni oli korkeakoulututkinto, eikä
niinä päivinä ollut kuin pari naista, jotka olivat saavuttaneet moista. En ikinä nähnyt hänellä olevan egoa. Omat tyttäreni, toinen
on arkkitehti ja sisustussuunnittelija, mutta hän ei käy nyt töissä, sillä hänen aviomiehellään on hyvä työ. Hän piirtää ja
rakennuttaa taloja toisille, auttaa heitä palkkiotta.

Hänellä on hyviä ystäviä. Joten mikä on naisen saavutus? Hänellä on enemmän ihmisiä ympärillään. Ihmisyyden voimaa.
Hänellä on enemmän ihmisolentoja ympärillään. Ja mikä on miesten tehtävä? Heidän täytyy maksaa talouden kaikki laskut,



maksaa vakuutukset ja auton korjaus. Antaa heidän pitää likaiset työt. Naiset saavat rakkautta täynnä olevia kirjeitä lapsiltaan,
aviomieheltä, kaikilta. Naisia rakastetaan.

Heistä huolehditaan. Nyt kun heistä on tullut niin miehisiä, heillä ei ole enää näitä etuuksia. Ennen bussissa tavattiin antaa
istumapaikka naiselle. Nyt kukaan ei tee sitä enää. Kerran vanhempi nainen oli matkalla, ja vieressä istui nuori kaveri. Sanoin:
"Miksi et anna hänelle istumapaikkaa?" Hän sanoi: "Miksi antaisin?" Hänellä on housut päällään, kuten myös minulla." Vanhalla
naisella oli pitkät housut jalassa, joten mies sanoi: "Hänellä on housut, minulla on housut, mitä eroa?" Joten kaikki etuutemme ja
etuoikeutemme menetämme, kun yritämme tulla miehiksi.

Ja mitä siinä voitamme? Oikeastaan, päinvastoin. Luulen, että nykyaikoina naiset ovat enemmän miesten orjia kuin
aikaisemmin. He harmistuvat helposti. Sanotaan, että on joogini. Hän on epätasapainossa ja hänellä on ongelmia. Ensimmäinen
asia, mitä hän ajattelee, on: "Voi ei, nyt mieheni jättää minut, hän vie lapset mukanaan, mitä minä nyt teen?" Hän ei ikinä ajattele
Sahaja Yogaa. Kerran tapasin ihmeellisen naisen, oikean tosinaisen. Hän sanoi: "Äiti, koska olen skitsofreenikko, haluan lopettaa
Sahaja Yogan.

Eroan miehestäni, en halua nähdä enää lapsiani, Sahaja Yoga on minulle paljon tärkeämpi kuin mieheni ja lapseni. "Siinäpä vasta
nainen", minä sanoin. Hän sanoi: Minulla on ollut lapsesta saakka skitsofrenia. Sain sen selville nyt, ja se saattaa uusia." Yleensä
naiset ovat huolissaan vain itsestään. "Oi voi, joudun jättämään mieheni", tarkoittaa, että he ovat eläneet miehen siivellä. "Minun
pitää jättää lapseni." Entäpä Sahaja Yogan jättäminen? Jos pidätte Sahaja Yogaa kaikista tärkeimpänä, saatatte parantua
skitsofreniastannekin. Miksi Jumala auttaisi teitä?

Olette kuin tavalliset naiset, ajattelette itseänne, olette huolissanne itsestänne. Ette ole huolissanne Sahaja Yogasta. Sama
joidenkin miesten kanssa, mutta he eivät pelkää, sillä he tietävät, että pystyvät seisomaan omilla jaloillaan. Ja naisten tulisi
tietää, että he ovat sahaja-joogineita, ja että äiti kyllä pitää heistä huolta. Mutta jos olette huolissanne vain itsestänne,
miehestänne, omasta talostanne, omista lapsistanne, olette mennyttä, ette ole enää naisia. Se ei ole kunnon naisen merkki.
Nainen on se, joka rakastaa kaikkia lapsia. Hänen kykynsä rakastaa on suuri, mutta jos hänestä tulee itara, tai pikkusieluinen,
hän ei ole nainen. Kerroin teille tyttärentyttäristäni, kysyin heiltä pieninä, mitä he haluavat tehdä isoina. He sanoivat:
"Terveydenhoitaja tai lentoemäntä."

Sanoin: "Miksi? Mikä niissä töissä on niin hienoa?" He sanoivat: "Isoäiti, vain niissä voi ruokkia ihmisiä." Ei ole muita töitä, joissa
voisi antaa toisille ruokaa. Muiden ruokkimisen ilo on suurempi kuin toimistotyön. Ehdottomasti. On kamalaa mapittaa paperia
toimistossa. Parempi kuin saa kokkailla ja miettiä, kuinka moni tulee syömään ja nauttimaan, kuin tehdä jotain tylsää työtä.
Naiset ovat sekaisin, he eivät ole järjissään nyt. Heistä tulee typeriä.

Nykyajan Saksassa tulee olla varovainen. Itävallassa tulee olla hyvin varuillaan. Itävallan naiset ovat loistavia, mutta saksalaisille
naisille sanoisin, älkää yrittäkö tulla miehiksi. Paras tapa lopettaa se on, ettei puhu liikaa. Jos puhutte kuin miehet, saatatte
joutua riivatuiksi ja alatte puhua aivan kuin miehet. Ja siten näette miten miehiä kontrolloidaan - me intialaiset osaamme
kontrolloida miehiämme paremmin. Miksi me emme eroa? Miksi meillä ei ole ongelmia? Toki kinastelemme, se ei haittaa, mutta



miehemme eivät juokse toisten naisten perässä. Emme pynttäydy liian paljon, emme käy kampaajalla, meillä ei ole niin paljon
kauneustuotteita.

Joten kehittäkää itsekunnioitustanne. Te olette Shakti, te olette voima. Jos teette miehistä lampaita, millaisia lapsista tulee?
Varsinaisia lampaita. Kunnioittakaa heitä. Tehkää heistä miehiä, iloitkaa heidän miehekkyydestään. Silloin he eivät ikinä luovu
teistä. Ei ole kilpailua teidän välillänne. Minusta Saksan ongelma nykyisin on, että naiset ovat kadottaneet järkensä. Näin näen
saksalaiset naiset, ehdottomasti.

Harrastakaa musiikkia, taiteita. Niin paljon mahdollisuuksia. Katsokaa, keitä muistetaan vielä tänäänkin? Muusikko, Mozart.
Kaikki muistavat hänet, hänellä on jopa oma nimikkosuklaakin. En tiedä saiko parka eläessään edes maistaa suklaata. Tai sitten
he muistavat... vaikka Michelangelon, tai Leonardo da Vincin, tai jonkun senkaltaisen. Kukaan ei muista, kuka oli virkamies
silloin, ja juoksenteli kansio kädessään pitkin poikin. Naisilla on jotakin, jolla on ikuista arvoa, ja sitä heidän tulisi kehittää.
Suurinta naisessa on kyky rakastaa, rakastaa ja rakastaa.

Mutta kun hänestä tulee itsekäs ja itsekeskeinen, huolehtii vain itsestään, siinä ei ole kauneutta. Tänään otin tämän asian esille
erityisesti, koska tänään palvotte minua Kartikeyan muodossa. Karttikeya oli Parvatin poika. Hän oli sekä Ganeshan että
Kartikeyan äiti. Eräänä päivä Shiva ja Parvati sanoivat: "Kumpi teistä kiertää Äiti Maan ensimmäisenä saa erikoispalkinnon."
Kartikeyalla oli miehen voimat, ja hän sanoi: "Selvä, suitsin kulkuvälineeni" - joka oli riikinkukko. Ganesha mietti itsekseen:
"Katsokaa minua, olen vain pieni poika, en ole kuten veljeni, ja kulkuvälineeni on pieni hiiri. Kuinka voin onnistua?" Mutta sitten
hän ajatteli: "Äitini on suurempi kuin koko maailmankaikkeus. "Mitäpä häneen verrattuna on Äiti Maa?"

Kun Kartikeya porhalteli maapallon ympäri, Shri Ganesha kiersi Äitinsä ympäri kolme kertaa. Ja hän sai kuin saikin palkinnon!
Koska äitinä Hän on Ganeshalle suurin, jopa suurempi kuin Sadashiva. Yllättäen Sadashiva pitää juuri siitä. Että kunnioitatte
äitiänne. Äiteyttä itsessänne. Naiseutta itsessänne. "Siellä, missä naiset ovat kunniallisia ja kunnioitettuja, siellä jumalat
asustavat." Naiset ovat hyvin tärkeitä. Toki täytyy moittia myös länsimaisia miehiä.

Tapa, millä he ovat huonosti kohdelleet naisia, pitäneet heidät ulkona uskonnosta, alistaneet. Meillä Intiassa muslimit tekivät
tätä, jopa hyvin sivistyneetkin miehet olivat väkivaltaisia, he tekivät sen hyvin röyhkeästi ja alistivat naiset. Mutta joka
tapauksessa... Antakaa heille anteeksi ja koettakaa olla naisia. He ovat hyvin voimakkaita. Naisen voima on rakkaudessa, joka
on Jumalan voima. Ja sitä pitää käyttää, mieluummin kuin älyllisiä vastaväitteitä, täyttä hölynpölyä. Älkää haaskatko
energiaanne siihen. Haluaisin, että erityisesti saksalaiset jooginit tulisivat yhä naisellisemmiksi. Se ei tarkoita vain kokkausta,
vaan elämänasennetta. Ajatelkaa laaja-alaisemmin, koko Sahaja Yoga riippuu kyvystänne rakastaa.

Meidän tulee olla äärimmäisen rakastavia ja kilttejä, huolehtivaisia muita sahaja-joogeja kohtaan. Tuottakaa heille
mahdollisimman paljon iloa. Muuten tässä maassa heistä voi tulla kuin vampyyrejä. Olkaa varuillanne. Ja miehille sanoisin, että
kunnioittakaa kunnon naisia, antakaa heille kaikki etuoikeudet, huolehtikaa heistä. He huolehtivat lapsista, mutta auttakaa heitä
siinä, antakaa heille rahaa heidän tarpeisiinsa. Älkää kysykö heiltä raha-asioista tai muusta, antakaa heidän hoitaa. Pahimmassa
tapauksessa menette konkurssiin, ja se siitä. Katsokaa ensin heidän suhtautumistaan Sahaja Yogaan. Perheiltä, joissa nainen



hoitaa talouden, saamme aina enemmän avustuksia Sahaja Yogan työhön, kuin talouksista, joissa miehet vastaavat rahoista.

Se on hämmästyttävää. Kun miehet määräävät, heidän pitää ajatella autoaan, heidän pitää ajatella monia isoja hankintoja, mutta
kun naiset pitävät taloutta, he osaavat säästää, kuten olen näyttänyt teille miten säästetään. Miehet eivät osaa säästää, he eivät
onnistu siinä. Vain naiset pystyvät, jos heillä on korkeampi päämäärä. mutta jos he ovat tuhlaavaisia, he tekevät selvää rahoista.
He menevät ostamaan miehelleen paitaa, mutta ostavatkin itselleen koko rahalla sareja. Mutta jos heillä on laajempi näkemys,
korkeampi tarkoitus, he voivat käyttää rahaa niin taitavasti, että heillä on aina varaa tarjota muille. Mitä Minä teen? Mitä tahansa
mieheni antaa talouden pyörittämiseen, melko paljon, sanoisin - mutta säästän kaikessa, menen isoille toreille, hankin sieltä
halvemmalla, koetan säästää sieltä, täältä, myös vaateostoksissani. Ensimmäistä kertaa olen antanut vaatteitani pesulaan.

Näin nainen säästää ja käyttää sitten yleiseen hyvään. Sillä se on hänen todellisen tyytyväisyytensä lähde. Jos kehitämme
tasapainoisen näkemyksen avioliitostamme, seuraelämästämme, olemme ihanteellisia ihmisiä. Koulusta myös, kuten olen
selkeästi sanonut. Jos haluatte kuulla siitä lisää, toivoisin - onko teillä se esite mukana? Halusitte lukea sen. Ai ei? Teillä ei ole?
Tyypillistä miehille. He itse sanoivat haluavansa lukea sen täällä. Jos pyydätte miehiä kokkaamaan, kaikki tavarat joutuvat
hukkaan.

"Shri Mataji, voisinko kunnioittavimmin kysyä, onko miehenä olemisesta mitään etua?" Ilman miestä nainen ei voi ilmaista
itseään. Ei voi ilmaista, koska naisessa on potentiaali. Mies on kineettinen. Se on suhteellista käsitteistöä. Naiset eivät voi olla
olemassa ilman miehiä, eivät voi. Vaikka teillä olisi koko Äiti Maan tuoksu, miten ilman kukkien olemassaoloa tietäisitte, että Äiti
Maa on niin tuoksuva? Miehet ovat tärkeitä, mitä he tekisivät ilman naisia? Kaikki heidän energiansa olisi turhaa. Jos naiset ovat
Äiti Maa, te olette kukkia.

Etua? Te miehet olette ne, jotka kaikki näkevät. "Juoksemassa edestakaisin kuten Kartikeya." Mitä voimme tehdä? Sellaisia te
olette! Ette voi istua kotona. Ette edes junassa, jos matkustatte, huomaatte, että heti asemalla kaikki miehet hyppäävät ulos
junasta. He eivät voi istua. Kuten kysyin mieheltäni: "Miksi juokset koko ajan talosta ulos? Miksi et voisi olla kotona vähän aikaa?

Istua täällä? Hän sanoi: "Ei, jos joku mies istuu kotona, häntä kutsutaan nimellä 'ghargusana', sellainen, joka on aina kotona."
Kysyin: "Miksi he kutsuvat sellaista miestä, joka aina karkailee kotoa - 'gharbhagnaksi'! Se tarkoittaa: hän, joka aina juoksee
tiehensä! Tulisi pitäytyä keskitiellä. Mutta koska se on miesten tapa, se on ok. Me voimme kuitenkin Sahaja Yogan avulla saattaa
nämä molemmat äärimmäisyydet tasapainoon. Se on juuri sitä mitä Sahaja Yoga on, tasapainoa. Siten alatte nauttia toistenne
seurasta. Nautitte sekä kotona että ulkona olemisesta. Voitte olla yhdessä sekä sisällä että ulkona.

Teitä alkavat kiinnostaa samat asiat. Aivan kuten kukat, jotka putoavat Äiti Maahan, ne antavat Äiti Maalle tuoksun, ja siten
voimme sanoa, että Äiti Maa tuoksuu hyvälle. Se on niin kaunista. No niin. Olen aiemmin jo antanut ohjeita kasvatukseen, ja olen
sanonut jo aiemmin, että meidän ei tulisi tehdä suurta numeroa Maria Montessorista, tai muista. Meillä tulee olemaan Sahaja
Yoga -kouluja. Nuo ovat kaikki hölynpölyä, koska olen nähnyt että ne, jotka opettavat Montessori-tekniikalla, naisista tulee aivan
kamalia. Hämmästyin, miten paljon egoa he kehittävät. Teistä tulee Sahaja Yoga -opettajia ja perustamme Sahaja Yoga -kouluja.
Sydneyhyn tai Melbourneen; perustimme Melbourneen koulun upeasti, ja samaan tapaan perustamme nyt koulun myös



Sydneyhyn.

Ja se on avoimesti Sahaja Yoga -koulu, ilman kainostelua. Se on avoimesti Sahaja Yoga -koulu, ja ihmiset ovat saaneet siitä niin
paljon. Miksi meidän pitäisi ujostella sitä? Meidän pitäisi mennä ja kertoa kaikille tästä koulusta. Teidän, opettajien, täytyy tulla
Sahaja Yogan asiantuntijoiksi. Hyviksi sahaja-joogeiksi ja -jooogineiksi. He eivät voi olla egoistisia, heissä ei saa olla egoa.
Heidän pitää olla puhtaita, ilman tukoksia. Se, jolla on suuria ongelmia, ei voi olla hyvä Sahaja Yogan opettaja. Se ei voi olla kuten
Maria Montessori -koulu.

Illalla opettaja juo ja polttaa, ja päivällä hän on Maria Montessori -opettaja. Täällä teidän täytyy olla ensisijaisesti sahaja-joogini.
Ja sitten vasta voitte opettaa Sahaja Yoga -koulussa. On erittäin tärkeää, että teillä on tämä ominaisuus. Ja on tärkeää saada
oppilaiksi oivaltaneita sieluja, tai niitä, jotka voivat saada itseoivalluksen. Hyvä on. Tämän päivän puja on erityisesti Kartikeyalle.
Hän edustaa kaikkien ganojen johtajaa, hän on ganojen ylipäällikkö. Ganesha on ganojen kuningas, mutta Kartikeya on päällikkö.
Koska saksalaiset haluavat olla kaikessa päälliköitä, pidämme täällä tämän pujan, jossa miehet ovat oman henkensä päälliköitä,
sekä kaikkien miehekkäiden ominaisuuksiensa, ja naiset hallitsevat naisellisia ominaisuuksiaan.

Hallita jotakin on eri asia kuin olla mestari. Mestari omistaa, mutta päällikkö ei omista. Hän ei omista - sekin katoaa.
Omistaminenkin katoaa - me vain hallitsemme. Tämä on se taso, mille meidän pitää nyt päästä, Ganeshan tilasta Kartikeyan
tilaan. Aivan toisin päin. Ganesha on mukava, Hän on kuningas, istuu paikallaan tyytyväisenä kaikkine voimineen. Hänellä on
viattomuus, mutta Kartikeya on se, joka käskee viattomuutta, antaa teille voiman hallita sitä. Hän hallitsee. Guru pujan jälkeen on
parempi, että meillä on voima olla päälliköitä, ja että tällainen henki tulee miehiin, heidän puheensa, heidän dynaamisuutensa,
heidän henkilökohtaisten saavutustensa kautta; ja naisiin taas heidän rakkauden voimansa kautta, heidän kestävyytensä, heidän
sulokkaan käytöksensä, heidän anteeksiantonsa ja myötätuntonsa kautta.

Antakaamme itsemme kehittää ja hallita tämä tänään, se ei tarkoita, mitä me omistamme, vaan että olemme asemassa, jossa
hallitsemme. Toivon, että ymmärrätte, mikä on Kartikeya.

Jumala siunatkoon teitä.  



1986-0803, Shri Bhumi Dhara Puja

View online.

Shri Bhumi Dhara Puja. Shudy Camps (UK), 3 August 1986.

Olemme kokoontuneet tänään tänne tekemään pujan Äiti Maalle. Kutsumme sitä Bhoomi Pujaksi, Shri Dhara Pujaksi. Häntä
kutsutaan Dharaksi. Kuten tiedätte, ’dha’ tarkoittaa ’ylläpitää’. Ra-dha - se, joka ylläpitää energiaa. Ja Dhara tarkoittaa itse
ylläpitoa. Hän ylläpitää meitä. Me elämme Hänen päällään. Kuten tiedätte, Äiti Maa pyörii suunnattomalla nopeudella, ja ilman
Hänen painovoimaansa emme pysyisi täällä. Sen lisäksi Häneen kohdistuu paljon ilmakehän painetta. Hän ymmärtää, ajattelee,
sovittaa yhteen ja luo.

Tämän saatte selville vain, kun olette oivaltaneita sieluja. Olette havainneet, miten Hän imee negativiisuutenne, kun seisotte
paljain jaloin maassa - Hänen päällään, Häntä kunnioittaen ja pyydätte Häntä imemään negatiivisuutenne kynttilän liekki
edessänne, ja Minun valokuvani edessä. Hän tuntee Minut, koska Hän on Minun Äitini. Voimme sanoa, että Hän on teidän
Isoäitinne, tämän vuoksi Hän ravitsee teitä, Hän suojelee teitä. Aikaisin aamulla, kun nousemme ylös ja laitamme jalkamme
Hänen päälleen, meidän kuuluu sanoa: ”Äiti, anna meille anteeksi, kun kosketamme Sinua jaloillamme.” Mutta ei se haittaa,
lapset saavat koskettaa äitiä jaloillaan tai käsillään - se ei haittaa mitään. Hän on Shri Ganeshan kehon luoja, Hän ilmenee
meissä Kundaliinina. Hän liikkuu spiraalimaisesti auringon ympärillä. Aurinko liikkuu myös ylös ja alas, ja Hän liikkuu auringon
ympärillä spiraalimaisesti, mutta koska molemmat liikkuvat suhteessa toisiinsa, auringon liikettä ei pysty erottamaan. Suhdetta
Äiti Maan ja muiden tähtien, planeettojen ja tähdistöjen välillä pidetään tarkasti muuttumattomana ja liikkeellä olevana.
Materialismi on asia, joka on Äiti Maatamme vastaan.

Sen sijaan, että oppisimme Hänen hienojakoisista ominaisuuksistaan, me yritämmekin riistää Häntä, kaivaa Häntä, käyttää
Häntä itsekkäisiin tarkoituksiimme. Mitä Hän tekee hyväksemme? Hän luo nämä kauniit hedelmät teille syötäväksi. Hän luo
kauniita puita, joista voitte tehdä huonekaluja ja mukavia taloja. Hän antaa teille vihreän ruohon, joka rauhoittaa hermojanne.
Hän kantaa monia jokia ja suunnattomia valtameriä olemuksessaan. Hän on aina suurempi kuin kaikkein suurimmat valtameret.
Tällainen suurenmoinen Hän on. Mitä me teemme Hänelle? Käytämme Häntä hyväksi, häikäilemättömästi.

Sitten alkavat jälkivaikutukset. Luonnon kaunis kiertokulku on vioittunut agressiivisen asennoitumisemme ja täydellisen
harkitsemattomuutemme vuoksi. Toisaalta Äiti Maa ei sinänsä tee mitään itse, ei paljonkaan; mutta silloin eetteri alkaa toimia, ja
teille tulee ongelmia, kuten happosateet, muovi; kaikenlaisia ongelmia on seurauksena tästä harkitsemattomasta toiminnasta.
Kun aloimme valmistaa koneita ilman tasapainoa, aloimme tuottaa koneita kuin hullut. Tämän seurauksena meistä on tullut
koneiden orjia. Emme osaa tehdä mitään omilla käsillämme. Koneiden vuoksi ihmiset ovat jääneet työttömiksi. Kuten olen
sanonut monia kertoja, että koneet ovat meitä varten, me emme ole koneita varten. Mutta nykyään asiaintila on hyvin erilainen.
Olemme täysin koneiden armoilla – edelleen sama harkitsematon käyttäytyminen, edelleen sama epätasapaino.

Äiti Maa opettaa meille tasapainoa. Jos Hän ei olisi tasapainossa, me kaikki olisimme mennyttä. Hän opettaa meille
vetovoimaisuutta. Hän opettaa meille kuinka olla ihmisten mielestä vetovoimainen ilman, että toinen ihminen tietää siitä, tai
tuntee sitä. Ilman alistamista, ilman hypnotisointia, ilman pakottamista; kuinka vetää puoleensa ja antaa ilman odotuksia. Ilman
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mitään odotuksia Hän antaa meille; riippumatta siitä arvostammeko Häntä vai emme, riippumatta siitä kohtelemmeko Häntä
oikein vai emme, annammeko Hänelle mitään. Mutta kun Hän menee pois tolaltaan, kuten olette kuulleet, että Meksikossa Hän
purkautui. Te tiedätte, mitä tapahtui Meksikossa. Kerroin teille kauan sitten, että he käyttävät mustaa magiaa, he valmistavat
kaikenlaisia huumausaineita. Columbia tekee samaa.

Ja jos teette tällaisia asioita vahingoittaaksenne ihmisiä, silloin Hän muuttuu vulkaaniseksi, ja tulivuori alkaa purkautua. Kuten
tiedätte, Los Angelesissa ja koko Amerikan länsirannikon alueella on yhä olemassa tulivuorenpurkausten vaara. Kaikenlaiset
gurut ovat menneet ja asettautuneet sinne. Siellä harjoitetaan kaikenlaista mustaa magiaa. Siellä noituus on virallisesti
tunnustettu. Noidat ovat virallisesti rekisteröityjä. Kukaan ei välitä tehdä mitään, koska he sanovat, että ihmisellä on vapaus
tehdä kaikenlaisia helvetillisiä asioita. Vapaan tahdon nimissä ihmiset tekevät kaikenlaisia hirvittäviä asioita. Tämän
seurauksena Äiti ryhtyy vastatoimiin. Se on aina kollektiivista.

Vastatoimet ovat aina kollektiivista, muistakaa tämä. Mutta kun Sita halusi jättää Shri Raman, Äiti Maa avasi itsensä ja otti
Hänet sisälleen. Tätä on Äidin hyväksyntä, se ei ole tuhoa tai purkausta. Mutta purkauksista on haittaa kollektiivisesti, ja joskus
myös viattomia ihmisiä kuolee niissä. Kuolemaa ei ole jumalaisessa sanastossa. Ne jotka ovat kuolleita, voivat syntyä uudelleen.
Toisinaan kuolemaa voidaan käyttää rankaisemaan ihmisiä, tuhoamaan heidät, ottamaan pois näyttämöltä. Tätä Äiti Maa tekee.
Joskus Hänen vihansa voi olla niin suuri, että neulan tarkasti Hän voi tuhota tuhansia ja tuhansia maileja maata, tuhoten monia
ihmisiä, jotka ovat olleet äärimmäisen epäuskonnollisia ja epäkolletiiviisia. Myös Sahaja Yogassa ihmiset, jotka ovat
epäkollektiivisia, tai yrittävät olla epäkollektiiviisia, Hän saattaa vahingoittaa heitä, mutta salaisesti, mikä heidän tulee ymmärtää,
tai sanoisimmeko hyvin hienojakoisella tavalla.

Kun sahaja-joogit tulevat epäkollektiivisiksi ja sanovat: “Tämä on minun taloni, minun kotini, tämä on minun yksityisyyteni. Tämä
on minun vaimoni, minun lapseni, minun tavarani. En voi tulla pujaan, koska minulla on tämä ongelma. En voi tehdä työtä Sahaja
Yogalle, koska minulla on tämä ongelma.” - Kun heistä tulee epäkollektiivisia, niin silloin hyvin hienojakoisella tavalla Äiti Maa,
jota meissä edustaa Kundaliini, järkyttyy. Ja kun Hän järkyttyy, Hän alkaa toimia tavalla, joka saattaa olla hyvin vaarallinen
ihmisille. Omistushalu ei ole Äiti Maan ominaisuus. Hän ei omista ketään. Esimerkiksi, jos olet intialainen, voit tulla Englantiin,
voit mennä kaikkialle, voit asua missä haluat. Hän ei omista ketään sinänsä. Me ihmiset vain olemme tehneet tämän maailman
eri maiksi, eri paikoiksi kaikilla typerillä ideoillamme.

On olemassa vain yksi maailma, on vain yksi maailma, jonka Jumala on luonut. Hän ei ole luonut.... Tämä on melko hankala
tässä. Nyt on parempi. Hän ei ole luonut kaikkia näitä kansakuntia. On vain syvänteitä, joita pitkin suuret joet virtaavat. Toisinaan
siellä, missä Hän on kohottanut Itseään on vuoria. Nämä ovat Hänen erilaisia muotojaan ja moninaisuuttaan tarkoituksena vain
luoda kauneutta. Jos koko maailma olisi kuin kaljupäinen herra, mitä meille tapahtuisi? Ensiksikin me varmaankin luisuisimme
kaikki pois! Tai mitä olisi tapahtunut, jos kaikkialla olisi vain metsää, tai vain vuoria, tai vain jokia?

Luodakseen kauneutta Hän on käyttänyt kaikkea tätä tehdäkseen meidät onnellisiksi, tuottaakseen iloa, viihdyttääkseen meitä.
Hän loi tämän kauniin näyttämön meille. Entä mitä me teemme? Me olemme jakaneet Hänet osiin: tämä on minun maani, tämä
on sinun maasi, tämä on heidän maansa. Kun kuolemme, mikä on meidän maamme? Me olemme kaikki kuolleita, haudataampa
meidät kirkossa tai jossain muualla. Kaikki joudumme Äiti Maahan. Meidän maamme on se, että olemme Äiti Maa. Joten
meidän on ymmärrettävä, että tämä keho on tehty Äiti Maasta, johon sen pitää mennä takaisin. Mutta olemme typeriä, ja



tunnemme, että kuulumme tähän maahan.

tai tuohon maahan. Tietenkin tämä on illuusion suurin ihme että ihmiset tietävät tämän, mutta he eivät vieläkään halua uskoa
sitä On niin monia totuuksia, joita he tietävät: ovat varmoja, tietävät siitä, mutta eivät halua uskoa sitä. Tai sitten he uskovat
siihen, mutta eivät halua hyväksyä sitä. Ja vaikka he hyväksyisivätkin sen, he eivät halua tietää siitä. Se on huvittava inhimillinen
ihme, jonka he tietävät, että mikään ei kuulu meille. Kun tulemme Maan päälle, kätemme ovat näin; ja kun lähdemme, kädet ovat
näin. Siitä huolimatta, huolimatta tästä näkemyksestä, me yhä vain vedätämme itseämme, petämme itseämme ja yritämme
uskoa, että minä kuulun siihen maahan, minä kuulun tähän maahan, olen niin suurenmoinen, ja muuta sellaista. Mutta ihmiset
syntyivät tiettyihin maihin aikaisemmin kuin toisiin maihin. Tämä on varmasti tehnyt eroja perinteisiin ja elämänymmärrykseen,
eli ihmiselämään. Taiteet pysyvät samanlaisena, mutta tämä asia muuttuu.

Ilmasto saattaa olla erilainen, jonka vuoksi hedelmät ovat erilaisia. Tämä kaikki on hienosäätöä. Koko suunnitelmassa on
runsaasti hienosäätöä, ei riitoja, ei ongelmia; on vain monimuotoisuutta. Jos kaikkialla maailmassa kasvaisi banaaneja, kuka
niistä välittäisi? Esimerkiksi, jo annatte banaaneja intialaiselle, he nauravat sille. Mutta, jos annatte heille omenoita, he sanovat:
“Hei, omenoita, odotas vähän!” Vastaavasti englantilaisille; jos haluat antaa lahjaksi omenan, he katsovat sinua pitkään: “Mikä
tätä henkilöä vaivaa?” Näin tämä on jälleen Hänen tapansa leikitellä ja antaa teille erilaisia ilmastoja, erilaisia tuotteita, että
nauttisitte erilaisista asioista. Jos ei olisi vaihtelua, ette pystyisi nauttimaan elämästä. Kuinka paljon Hän ymmärtääkään teitä,
mutta kuinka paljon me ymmärrämme Häntä? Sahaja-joogin on tärkeää ymmärtää, että emme ota mitään täältä mukaamme.
Tämä ei ole mitään muuta kuin savea.

Jäljelle ei jää mitään muuta kuin savea, joka katoaa, ja näin on aina ja ikuisesti. Mitä me voisimme ottaa mukaamme? Mitä
meillä on mukanamme? Evoluutiomme menee eteenpäin koko ajan, ja nyt on henkemme vuoro. Joten me olemme henki: me
emme ole sitä tai tätä. Vaan me olemme henki, emmekä missään nimessä ole millään tavalla kosketuksissa mihinkään
materiaan. Meidän siis pitäisi nähdä Äiti Maan perusolemus, että Äiti Maa käyttää omaa materiaansa antamaan iloa toisille.
Samalla tavalla, jos me käytämme Häntä jakaaksemme iloa muille, olemme seuranneet Hänen jalanjälkiään. Vastaavasti, jos
yritätte käyttää Häntä hyväksenne, se on kuin tekisitte reikiä tai kaivaisitte Häntä, omaa äitiänne. Jos yritätte jakaa Hänet osiin,
se tarkoittaa, että leikkaatte Hänen kehonsa eri osiin.

Kaikki tällaiset ihmiskäsitteet ovat äidin vastaisia. Mutta kaikkein pahinta on se, että emme kunnioita Shri Ganeshaa meissä,
mikä on Äiti Maan luomus. Shri Ganesha, joka on viattomuus meissä, jää vaille kunnioitustamme. Me emme kunnioittaneet
viattomuutta, joka meihin on tullut. Tapa, jolla lapsia pahoinpidellään, tapetaan ja käytetään hyväksi, on ällistyttävä: kuinka
ihmiset eivät pelkää, että jonain päivänä tulivuori alkaa purkautua tällaisessa maassa, jossa lapsia kohdellaan näin huonosti.
Silloin Äiti Maa tuhoaa kaikki ihmiset, jotka käyttäytyvät tällä tavalla, ja Hän ottaa kaikki sellaiset suloiset lapset syliinsä ja Hän
antaa heille uuden syntymän jossakin muualla. On hyvin tärkeää ymmärtää, että jollemme kunnioita Shri Ganeshaa itsessämme,
emme kunnioita viattomuuttamme ja siveyttämme, emme voi antaa kutsua itseämme sahaja-joogeiksi. Tämä on ensimmäinen
liikkeellelähtö, ensimmäinen askel kohti nousuamme. Emme voi puhua mistään muusta, ellei tämä perustus lepää Äiti Maassa.
Tämän vuoksi olen tänään päättänyt, että pidämme Bhoomi Pujan Englannissa.

Toivon, että tämän avulla viattomuutta tässä maassa alettaisiin kunnioittaa, rakastaa, suojella ja ravita. Tämän avulla
viattomuus tulee heräämään aikuisissa, ja he tulevat kunnioittamaan viattomuuttaan, ja siveyttään enemmän kuin mitään



muuta. Tällä Bhoomi Pujalla me kunnioitamme Äiti Maan perusolemusta, joka on Kundaliini meissä, ja näin me kunnioitamme
omaa Itseoivallustamme. Toivon, että se mitä tänään aion tehdä pystyisi muuttamaan tämän maan sen todelliseen muotoonsa,
jota kutsun Universumin Sydämeksi. Tällä toivon, että Äiti Maa sulattaisi tämän maan kivisydämet kauniiksi lootuksiksi,
tuoksuviksi päivänkakkaroiksi kaikkialle.

Jumala teitä siunatkoon.

Tämän päivän puja on hyvin pieni, eikä se ole kovin pitkä. On vain Shri Ganesha Puja ja Gauri Puja - ei kovin pitkä puja. Ainoa asia
on, että tänään täydellä huomiolla teidän kaikkien pitäisi istua vasen käsi Minua kohti ja oikea käsi Äiti Maassa, Äiti Maassa,
oikea käsi Äiti Maassa. Jos istutte tuoleilla, voitte laittaa vasemman käden Minua kohti ja oikean käden Äiti Maata kohti.  
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Shri Ganesha Puja, "Establishing Shri Ganesha Principle". San Diego (USA), 7. syyskuuta 1986.

Tänään täällä Shri Krishnan maassa vietämme Shri Ganeshan syntymäpäivää. Mitään vastaavaa ja yhtä merkityksellistä ei ole
ennen tapahtunut, että voitte juhlia Shri Krishnan pojan syntymäpäivää Hänen omassa maassaan. Tiedätte, että Shri Ganesha
inkarnoitui maan päälle Mahavishnuna, ja Hän oli Radhan poika, joka inkarnoitui Jeesus Kristuksena. Tänään, tätä
syntymäpäivää juhlimalla, te tunnustatte sen suuren totuuden, että Jeesus Kristus oli Shri Krishnan poika. Tästä voi lukea
kertomuksen Devi Mahatmyamista, kuinka tämä Esiaikainen Lapsi otti munan muodon, ja puolet siitä jäi Shri Ganeshaksi, ja
puolet tuli Mahavishnuksi. Evoluution prosessissa kaikki nämä muinaiset tapahtumat ovat tallentuneet, mutta tänään olen niin
tyytyväinen siihen, että myös ihmiset ovat ymmärtäneet, että Kristus on Shri Ganeshan inkarnaatio. Hän on Ikuinen Lapsi, mutta
siinä muodossa, kun Hän tuli Kristuksena, Hän tuli Shri Krishnan poikana. Kun Parvati loi Shri Ganeshan, Hän oli yksistään
Parvatin poika. Ei ollut isää. Parvati halusi itse oman lapsen. Oli enkeleitä, jotka olivat omistautuneet joko Vishnulle tai Shivalle,
kuten Ganat olivat omistautuneet yksistään Shivalle.

Niinpä Parvati halusi itselleen pojan, joka voi viedä Hänen voimansa maan päälle. Aluksi, kun Shakti loi maailmankaikkeuden, ja
Sadashiva katseli Hänen luomistaan, ensimmäinen asia, jonka Hän loi maan päälle, oli viattomuus ja sen ruumiillistuma oli Shri
Ganesha. Koko universumi oli viattomuuden suojaama, ja kutsumme tätä Omkaraksi. Tämä viattomuus suojeli kaikkea, mitä
maailmaan oli luotu, ja se tunkeutui kaikkeen materiaan. Materia on viatonta. Jos materiaa lyö, se lyö takaisin, koska se on luotu
sellaiseksi. Se ei halua vahingoittaa ketään millään tavalla, mutta jos sitä yrittää lyödä, niin luonteensa mukaan se lyö takaisin.
Niinpä sitä alettiin kutsua ’Jadaksi’, sellaiseksi, joka toimii sisään rakennetun luontonsa mukaisesti. Eläimissä oleva viattomuus
on toisenlaista, sillä eläimet eivät tiedä tekevänsä väärin. Kun eläimet esimerkiksi tappavat jonkun toisen eläimen tai
tunkeutuvat ihmisen alueelle ja aiheuttavat kaikenlaista vahinkoa, ne eivät tiedä tekevänsä syntiä tai toimivansa lakien
vastaisesti.

Ne elävät niihin rakennettujen lakien mukaan, siksi niitä kutsutaan ’pashuiksi’, mikä tarkoittaa sitoutuneisuutta. ’Pasha’ tarkoittaa
sidettä. Ne elävät sitoutuneina Jumalan lakeihin. Shri Shivaa kutsutaan ’Pashupatiksi’. Siihen tasoon asti viattomuus säilyy
koskemattomana, koska eläimille ei kehity egoa, joten ne ovat viattomia. Tiikeri voi syödä lehmän ja on silti viaton, tai norsu voi
tallata ihmisen päälle ja on silti viaton. Mutta kun mennään korkeammalle tasolle, Äiti Shakti, Esiaikainen Äiti halusi kehittää
persoonallisuuden, joka pystyy suojelemaan ihmisten viattomuutta. Materian yläpuolelle, eläinten yläpuolelle, Hän loi Shri
Ganeshan. Tiedätte tarinan Shri Ganeshasta, miten hän sai norsun pään – mikä symbolisoi Shri Ganeshassa sitä, että vaikka
Hän on ihmisolento, Hän on eläimen kaltainen, kun katsotaan Hänen päätään, joka myös kuuluu Shri Gajananaan, siinä mielessä,
että Hänen päänsä on norsulta, joka on eläinkunnan viisain olento. Joten sellaisessa päässä, joka on viaton, ei ego voi kehittyä.

Siellä ei ole egoa, se on egoton tila. Mutta ihmiset luotiin eri tavalla, ja kun hiili tuotiin kehittämään aminohappoja, se pani myös
liikkeelle ihmisissä uudenlaisen kehityksen, jossa Vishuddhin tasolle päästyään ihmiset nostivat päänsä ylös tällä tavalla.
Eläinten päät ovat maata kohden, joten energia virtaa alaspäin Äiti Maata kohti, mutta kun ihminen nosti päätään ylöspäin,
painovoiman vastaisesti, silloin energiavirrassa ilmeni uusi häiriö, ja siten Visshuddhin tasolla ilmeni ongelma, jossa Kundaliini ei
voinutkaan ravita tätä aluetta, tai huolehtia Vishuddhissa ilmenneistä ongelmista. Syy tähän oli, että kun nostatte päänne ylös
Äiti Maasta, siirrätte itsenne kauemmaksi Äiti Maan luonnollisesta voimasta. Kun ihminen nostaa Vishuddhinsa ylös tällä tavalla,
tulos on nähtävissä tässä maassa, joka on Vishuddhi-chakran maa. Ihmiset alkoivat käyttää koneita, jotka ovat vastoin luontoa,
luontoa alettiin käyttää hyväksi, luontoa häirittiin valmistamalla atomipommeja, muuttamalla atomi, hajottamalla sen rakenne.

http://amruta.org/?p=13568


Tämä tarkoittaa, että ihminen itse toimi luontoa vastaan nostaessaan päänsä ylös. Mutta jos se olisi tehty täydellisesti
Jumalalle antautuen, Äiti Maata kumartaen, mitään vahinkoa ei olisi aiheutunut. Mutta ihminen katkaisi kokonaan juurensa
luontoon, joka on niin antelias, niin armollinen. Eilen näitte kauniita kuvia luonnosta, joka ympäröi teitä tässä maassa.

Amerikan kaltainen rikas maa, joka ilman minkäänlaista kiitollisuutta Luojaansa kohtaan, nosti päänsä ylös – siitä alkoivat
Vishuddhin ongelmat kehittyä. Elämän kaikki osa-alueet, koko sosiaalinen järjestelmä rakennettiin taistelemaan luontoa vastaan,
ei kulkemaan luonnon rinnalla. Siten ensimmäinen hyökkäys kohdistui viattomuuteen itseensä – Muladhara-chakraan.
Muladharan luonnollisista ominaisuuksista luovuttiin. Avioliittojärjestelmä on ollut täällä kauan ennen Kristusta, kauan ennen
Abrahamia, kauan ennen Moosesta, ja pyhä avioliito, joka oli yhteiskunnan siunaama, hyväksyttiin jo kauan aikaa sitten. Mutta
ihminen ylimielisyydessään nousi avioliittoa vastaan, terveitä elämäntapoja vastaan. Jos tapa, jolla ihmiset elävät
yksityiselämäänsä, olisi luonnollinen, miksi he saavat niin paljon sairauksia? Jos elää luonnon mukaisesti, ei sairastu. Koska
elätte luonnonvastaisesti, siksi tässä maassa monia miehiä ja naisia murhataan mustasukkaisuuden vuoksi. Jos olisi
luonnollista rakastua kymmeneen mieheen ja kymmeneen naiseen, miksi olisi mustasukkaisuutta?

Teidän pitäisi olla onnellisia, se on hyvin luonnollista. Koska pää nostettiin ylös Vishuddhi-chakran tasolla ilman antautumista
Shri Krishnalle, alkoi elämänvastainen, antibioottinen ilmapiiri kasvaa. Ja tällainen elämä on vienyt tämän hienon maan
täydellisen tuhon partaalle. Viattomuuden vastaisuus on tämän maan suurin heikkous. Se, että siveyden voimaa ja siveellistä
elämää ei arvosteta, on suurin virhe, jonka saivat aikaan ihmiset, jotka aloittivat kaikenlaisia trendejä ja muotivillityksiä. Ganesha
on Luomistapahtuman juuret. Kun toimii Shri Ganeshaa vastaan, alkaa menettää juuriaan, kunnes juuria ei ole enää lainkaan.
Silloin ajautuu mukaan kaikenlaiseen typerään ja uuteen, jota syntyy koko ajan. Mentiin jopa niin pitkälle, että palvottiin Freudin
kaltaista henkilöä ja unohdettiin Kristus, joka sanoi: “Teidän silmänne ei pidä olla himokkaat.” Ganesha menee sille tasolle, että
jopa silmien tulee olla viattomat. Silmissä ei pitäisi olla minkäänlaista himoa.

Mutta ylimielisyys sai ihmiset ajattelemaan: “Mitä pahaa siinä on?” "Mitä pahaa tässä on?" Nyt koko maa kohtaa suuria
vaikeuksia kaikenlaisten ylimielisten hankkeiden vuoksi. Silti kaikesta tuhoisasta tehdään martyyriutta. Tämä on suuri vastuu
niille sahaja-joogeille, jotka elävät Shri Ganeshan mukaisesti. Mutta niille, jotka elävät Shri Krishnan maassa, vastuu on
ehdottomasti heidän 'niskoillaan', eikä siitä pääse yli eikä ympäri. Ennen kuin ymmärrätte, miten tärkeää viattomuus on
elämässänne, ette voi pelastaa tätä maata, mitä tahansa Minä yritänkin sen eteen. Vain te voitte pelastaa sen. Vain te voitte
onnistua siinä. Kun Kundaliini nousee, Shri Ganesha on heränneenä teissä; Ganesha, jota ette koskaan kunnioittaneet, nousee
hitaasti ylös unestaan, huolimatta vammoista ja vahingoista, joita Hänelle on aiheutettu, silti Hän nousee ylös. Mutta silti me
vain…?

Kuinka me aiomme ravita sitä? Kuinka aiomme huolehtia sen kasvusta? Amerikan sahaja-joogeilla on suuri vastuu. He eivät voi
enää huijata itseään. He eivät voi olla tyytyväisiä ylimielisyyteensä. Virheet ovat olleet vakavia. Teidän on siksi lähdettävä
ristiretkelle noita virheitä vastaan ja vakiinnutettava Shri Ganesha täydessä muodossaan, jotta Hän antaisi teille tarpeellisen
tasapainon ja juuret, jotka ruokkivat teitä. Aluksi se on sokeeraavaa. Tarkoitan, että sitä ei voi edes ymmärtää; on mahdotonta
nähdä, kuinka olette voineet hyväksyä niin absurdeja ajatuksia, kuinka olette voitte omaksua niin kummallisia asioita, jotka ovat
ilmiselvästi inhottavia. Emmekö olekin tietoisia sellaisista sanoista kuin prostituutio?

Ja kaikista muista likaisista sanoista, joita ihmiset käyttävät, joita en juuri nyt halua sanoa ääneen. Vai ovatko ne menettäneet



merkityksensä? Olimme kaikki tietoisia, me kaikki tiesimme. [Älkää tehkö noin… Ei saa. Kun Minä puhun, teidän on oltava hiljaa,
eikö niin?] Olemmeko menettäneet kaiken viisauden, niin että emme näe, mitä olemme tehneet itsellemme? Meillä ei ole
itsekunnioitusta. Näin pitkälle menevä ylimielisyys on vaarallista ja hyvin arvaamatonta. Vain Jumala tietää, mitä voi olla
tuloksena kaikista niistä asioista, joita olemme tehneet. Kerron sahaja-joogeille, - olen antanut joitakin ohjeita ihmisille - kuinka
heidän tulisi kunnioittaa yksityiselämäänsä, etenkin amerikkalaisten naisten.

Jos he aikovat olla 'shakteja', heidän on kunnioitettava itseään ja siveyttään. Mutta on yllättävää, kun katsomme ympärillemme,
että kaikenlaista tapahtuu, jopa Sahaja Yogaan tulon jälkeen, jotkut meistä voivat olla sellaisia, jotka ovat menossa helvettiin.
Jos haluatte pelastaa heidät, teidän on vakiinnutettava itsenne kunnolla. Shri Ganeshalla on neljä kättä, ja sitä kättä, joka pitelee
'parashaa', tuhoavaa asetta, teidän on syytä varoa. Se on Hänen työtään, ja jos laiminlyötte Häntä, tuo voima alkaa toimia, ja se
toimii niin rajusti, että huolimatta oivalluksestanne, ette ehkä pysty pelastamaan itseänne. Älkää pitäkö oivallustanne itsestään
selvyytenä. Jos Ganesha teissä ei ole vakiintunut, ei oivalluksellanne ole mitään merkitystä. Tarkkailkaa itseänne, ovatko
silmänne himokkaat? Onko mielenne himokas? Mitä odotuksia teillä on Sahaja Yogan suhteen?

Moni ajattelee, että Sahaja Yogassa Jumala siunaa, ja sitten saa hyvän terveyden, paljon rahaa, asemaa ja valtaa. Ensimmäinen
asia, jota teidän tulee pyytää, on puhdas Ganesha, Nirmal Ganesha. “Äiti, ole hyvä ja siunaa meitä puhtauden vakiintumisella
Ganesha-periaatteessamme. ” Ihmissuhteissa, asenteissa ja käytöksessä, yrittäkää arvioida, oletteko viaton. Kristus on sanonut,
että Häntä vastaan voidaan sietää mitä tahansa, mutta Adi Shaktia vastaan ei mitään. Mutta Äitinä Minun on kerrottava teille,
että se ei ole totta. Ehkä Minua vastaan jotain voidaan sietää, mutta ei mitään Jeesus Kristusta vastaan, eikä mitään Shri
Ganeshaa vastaan. Kaikki, mitä on tehty Häntä vastaan oivalluksen jälkeen, tullaan osoittamaan teille, ja teidät heitetään
Jumalan valtakunnan ulkopuolelle, kuin täysin arvottomat ihmiset. Se on eräs asia, jota ei tulla sietämään, sitä ei anneta
anteeksi, eikä tulla koskaan hyväksymään. Mitä tahansa olette tehneet menneisyydessä on nyt ohi, koska olette
uudestisyntyneitä lintuja.

Mutta jos tämän tulemisen jälkeen yritätte vielä tehdä jotain väärää, tyydyttää halujanne, Minä en voi enää auttaa teitä. Shri
Ganesha on kuitenkin Minun Poikani, koska Hän on puhdas. Mutta Hän ei ole ainoa poikani. Minulla on paljon poika ja tyttäriä, ja
olen luonut teidät samalla tavalla, kuin loin Shri Ganeshan, ilman Isää, yksinäni. Äitiänne ei tule miellyttämään mikään muu kuin
sydämen ja kehon puhtaus. Kaikki epäpuhdas on hylättävä. Nimenikin tarkoittaa puhtautta. Te pystytte siihen. Teillä on voimat
tehdä se. Teillä on Kundaliini sitä varten.

Mutta ensimmäiseksi teidän pitää puhdistaa tämä chakra, ja lopusta teidän ei tarvitse kantaa huolta. Shri Ganesha hoitaa sen.
Kunhan pidätte yhden chakran puhtaana, lopusta huolehditaan. Kaikki parantumattomat sairaudet aina lihaksiston ongelmista
sokeritautiin ja muihin, kaikki parantumattomat sairauden syövästä lähtien, kaikki psykosomaattiset ongelmat skitsofreniasta
lähtien johtuvat Muladharan häiriöistä. Jos juuret eivät ole kunnossa, miten puun voi parantaa? Jos juuret ovat kunnossa, silloin
mikä tahansa lääke saavuttaa minkä tahansa keskuksen, minkä tahansa alueen, paikan tai hedelmän. Mutta jos juuret eivät ole
kunnossa, kuinka voi tehdä mitään? Tänään olette kutsuneet Minut tänne voidaksenne palvoa Shri Ganeshaa Minussa. Shri
Ganesha Minussa on hyvin voimakas ominaisuus. Kun palvotte Häntä, teidän on tiedettävä, että teidän on saatava tällainen
voima vakiintumaan itsessänne, ja tämän vakiintumisen kautta teidän on ilmennettävä Shri Ganeshan voimia. Ja Shri Ganeshan
suuruuden voima on suotuisuus.



Se on koeffisientti (vakio), tieteen kielellä se on kaava, joka säteilee suotuisuutta. Se on Äiti Maassa oleva magneetti. Teidän
sisällänne on sama magneetti, joka on Shri Ganesha. Jos jätätte Minut jonnekin, voin heti kertoa, missä on pohjoinen, etelä, itä,
länsi. Vaikka peitätte silmäni, voin silti kertoa. On monia lintuja, jotka lentävät aina Australiaan tai Siperiaan saakka, koska niiden
sisällä on magneetti, niiden sisällä on viattomuus. On monia kaloja, joiden sisällä on todellinen magneetti. Tiedemiesten pitäisi
ottaa tästä selvää. Samoin Shri Ganesha meissä on magneettinen. Siten henkilöstä, jonka sisällä Shri Ganesha on herännyt,
tulee magneettinen.

Ja magneetti vetää puoleensa terästä – ei kuivia lehtiä, vaan terästä. Ja teräs on kuin Guru-tattwa. Puhutaan teräksisestä
ihmisestä. Teräksinen ihminen – henkilö, jolla on luonnetta, vakuuttavuutta ja joka ei antaudu alttiiksi houkutuksille, sellainen on
teräksinen ihminen. Eli magneetti vetää puoleensa terästä. Teräksessä on vain yksi huono puoli, se ei ole taipuisa, se on aika
kuiva. Mutta magneetti vetää puoleensa, eli se luo teräkseen sellaisen erityisen ominaisuuden, että se liikkuu kohti magneettia.
Samalla tavoin, kun tämä magneetti on heränneenä teissä, tulette hämmästymään. Sen sijaan, että ihmiset juoksevat pois
ashrameista, he juoksevatkin teidän luoksenne. Itselleni tilanne on hankala.

Minne tahansa menenkin, jos ihmiset saavat tietää, että olen siellä - Luoja Minua auttakoon! Joka paikassa, missä tahansa! Mitä
magneetti siis on? Se on puhdasta rakkautta, puhdasta rakkautta. Ja puhtaan rakkauden käsite ei ole riippuvainen mistään
muusta kuin itsestään. Se tukee itse itseään. Se on kuin valo, joka leviää luonnostaan, se ei tahdo mitään, se ei odota mitään. Se
vain leviää kaikkialle ja valaisee ihmisten sydämet. Siksi ihmiset tuntevat vetovoimaa. Ihmiset, jotka eivät edes ole nähneet
Minua, ihmiset, jotka eivät edes tunne Minua, jotka ovat vain kuulleet nimeni, olen nähnyt sen. Kalkutan tapaisissa paikoissa
meille tuli ihmisjoukoista suuri ongelma, ja meille sanottiin: “Meidän on kutsuttava paikalle poliisi.” Sanoin: “Ei tarvitse kutsua
poliisia, kyllä me selviydymme jotenkin.

” Punessa meillä oli niin iso yleisö, että mies, joka antoi salin käyttöömme, pelästyi. Hän sanoi: “Äiti, annan Teille ison alueen,
jossa voitte olla isossa avarassa tilassa, mutta olen pahoilla, tämä salini ei tule kestämään. Sanoin: “Älä huoli, kaikki pysyy
kunnossa.” Meillä oli niin paljon yleisöä, että ihmiset istuivat maassa, rappusilla, kaikkialla, ja kun puhuin, kukaan ei liikkunut
senttiäkään, se oli kuin valokuva. Ja puhuin puolitoista tuntia. Aivan kuin valokuva. Yksikään ei liikauttanut käsiään, jalkojaan,
silmiään – ei mitään. Ihmiset istuivat kuin valokuvassa. Ja mies, joka omisti salin, ei ollut koskaan aiemmin nähnyt vastaavaa.
Koko puolentoista tunnin ajan: ei minkäänlaista liikettä. Tällaisessa tilanteessa toimii magneetti.

Jos olette terästä, sekin vetää puoleensa, mutta jos olette magneetti, silloin se vetää puoleensa niin, ettei ihminen koskaan enää
irtoa magneetista. Joogan kannalta on siis tärkeää, että laitatte kuntoon magneettinne, joka tulee Shri Ganeshalta, joka on
lapsenkaltainen olento. Kun läsnä on yksikin lapsi, kaikkien huomio on lapsessa. Jos joku lapsi jää loukkuun jonnekin, olipa
paikalla sitten venäläisiä, amerikkalaisia tai arabeja, kaikki ovat huolissaan tästä lapsesta. Mitä lapselle tapahtuu? Ihmiset eivät
ajattele, onko lapsi arabi tai amerikkalainen. Ellei sitten ole kyseessä paholainen. Miksi tunnemme vetovoimaa lapsia kohtaan?
Koska heidän magneettinsa on koskematon. Heidän egonsa ei ole vielä kehittynyt.

Meidän egomme kehittyi, ja sen oli kehityttävä, koska meidän oli päätettävä omassa vapaudessamme, mikä on oikein ja mikä
väärin. Joten egon kehittyminen oli tarpeellista. Meidän olisi pitänyt kehittää egoamme vain tiettyyn pisteeseen saakka. Mutta
me kehitimme sitä liikaa, ja egomme meni superegonkin päälle. Ei ehdollistumia, ei mitään. Teemme mitä vain haluamme.



Tänään on muodissa lyhytlahkeiset housut, huomenna taas pitkälahkeiset. Sitten leikkaamme hiuksemme, tai laitamme ne näin
tai noin. Ei minkäänlaisia ehdollistumia. Ego peitti kokonaan superegon.

Ego olisi voinut pysyä kunnossa, jos olisitte pitäneet kiinni 'Ganesha-tattwasta'. Ja tämä on Ganeshan viisauden voima.
Ganeshan toinen voima on se, että Hän antaa teille viisauden. Jos menette maanviljelijän ja suuren professorin, tai jonkun hyvin
koulutetun ihmisen luokse ja puhutte heidän molempien kanssa, huomaatte, että maanviljelijällä on paljon enemmän viisautta
kuin tällä hullulla professorilla. Miksi? Koska hän on tekemisissä Äiti Maan kanssa joka päivä. Hän tuntee elävän prosessin. Hän
tuntee Äiti Maan viattomuuden. Niinpä viaton henkilö on kaikkein viisain. Viaton lapsi on paljon viisaampi kuin kymmenen
egoistia.

Eli Shri Ganeshan toinen ominaisuus on, että teistä tulee viisaita. Kun puhutte, ihmiset kääntävät katseenne teihin. Puhutte kuin
Kabira, puhutte kuin Nanaka. Puhutte tavalla, joka saa ihmiset tuntemaan oman henkensä. Sellaista henkilöä Minä kutsun
sahaja-joogiksi. Sahaja-joogi, jolla ei ole viisautta, ei kelpaa mihinkään. Kun hän tulee Sahaja Yogaan, hän on kuin härkä
posliinikaupassa, lyö yhtä, lyö toista ja lyö kolmatta ihmistä. Ja kun kysyy näiltä kolmelta lyödyltä, he sanovat: “Se oli se sama
härkä.” Kaikki kertovat samasta härästä. “Kyllä, hän se oli.” Teistä tulee siis viisaita. Kun teissä on Shri Ganeshan voima,
silmänne säteilevät.

Silmänne sädehtivät ja niissä on valoa, kun Hän valaisee teidät. Silloin ette voi katsoa ketään himokkaasti tai ahneesti. Silloin
katseesta tulee niin voimakas, että yksikin katse riittää puhdistamaan tuhansia ihmisiä. Ei tarvita muuta, kuin avaatte silmänne ja
huomaatte, että kaikki muuttuu kauniiksi aamuksi täysin pimeän yön jälkeen. Katse voi saada Kundaliinin heräämään. Äiti
Kundaliini ei voi liikkua, ennen kuin Shri Ganesha antaa sille luvan. Hän on kuin yliopiston rehtori, joka istuu kaikkien chakrojen
päällä. Hän valvoo jokaisen chakran kohdalla: “Selvä, pääset eteenpäin.” Ja kun Kundaliini nousee, Shri Ganesha on herännyt,
muuten Kundaliini ei voi nousta. Mutta kun Hän nukahtaa, Hän vie Kundaliinin mukanaan. Saatamme luulla, että olemme
menettäneet viattomuutemme.

Sitä ei ole helppoa menettää. Sitä ei voi tuhota. Olette vain peittäneet sen jollakin, joka ei salli Shri Ganeshan periaatteen esiin
tulemista meissä. Olette painaneet sen alas. Olette laittaneet sen päälle kaikenlaista. Olette kasanneet kaikenlaista typerää sen
päälle. Ei mitään muuta, mutta se ei koskaan kuole. Se on koko universumin ikuinen periaate. Toinen ominaisuus henkilöllä, jota
on siunattu Shri Ganeshan voimilla, on se, että Hän poistaa kaikki esteet. Jos tällainen henkilö on jossain, niin kaikki hänen
lähellään olevat pelastuvat, jos tapahtuu onnettomuus, tai tapahtuu jotain tuhoisaa - kaikki pelastuvat.

Huomaatte, että näin tulee käymään. Koska Hän on Ganapati, kaikkien Ganojen johtaja. Hän opastaa teitä. Sahaja Yoga ei voi
toimia ilman Shri Ganeshaa. Hän on 'Sahaja'. Hän luo spontaanisuuden maailmaan. Hän vie teidät oikealle polulle. Hänen
avullaan saatte kaiken helposti. Hän luo kaiken 'chamatkarin', kaiken taikavoiman, kaikki maailman ihmeet. Hän on Ganapati.

Hän valvoo Ganoja siinä mielessä, että Hän on kuin kaikkien Ganojen kuningas. Sellainen, joka miellyttää Shri Ganeshaa,
miellyttää kaikkia Jumalia ja Jumalattaria, koska kaikki Jumalat ja Jumalattaret miellyttävät Shri Ganeshaa, joten mitä muuta
tarvitaan? Ja Shri Ganesha on hyvin älykäs. Hän tietää, että Äidin miellyttäminen on se ainoa asia, joka Hänen on tehtävä. Jos



haluaa saada kaikki maailman voimat, on vain pidettävä Äiti tyytyväisenä. Shri Ganeshalla on niin monia ominaisuuksia, joista
voisi kertoa. Hän antaa syömisen ilon. Kun syötte jotain, saatatte pitää siitä tai olla pitämättä, mutta Hän kertoo teille, kun jokin
ruoka on sahaja-joogien tekemää, Äitinne tekemää. Se tarkoittaa, että Hän antaa rakkauden maun ruuassa, joka on valmistettu
teille. Koska Hän on rakkaus.

Hän antaa ideoita, kuinka voitte ilmaista rakkauttanne. Kerran Minua pyydettiin laulamaan laulu. Joskus kauan sitten lauloin
oikein hyvin, mutta pidettyäni niin monia luentoja, luulin menettäneeni ääneni. En pystynyt laulamaan hyvin, omasta mielestäni.
Kerran Minua siis pyydettiin laulamaan laulu, ja ajattelin erästä laulua, ja lauloin sen ihmisille. Ja noin vuoden kuluttua siitä
ihmiset sanoivat: “Äiti, haluaisimme esittää Teille laulun.” Kukaan ei tuntenut tätä laulua ennestään, en tiedä, mistä he olivat sen
saaneet, mistä olivat löytäneet siihen sävelen. He alkoivat laulaa sitä samaa laulua. Ja mikä ilo; se kaikki sai silmäni
kyynelehtimään. En voinut hillitä iloani. Kaikki tällainen ilon tunne syntyy Shri Ganeshan keinojen ansiosta.

Hän haluaa luoda kaikkialle kauniita ihmissuhteita. Miten? Jos on lapsen syntymäpäivä, mitä sanomme? “Huomenna aamulla
lintu tulee tuomaan sinulle lahjan.” Ja kun lapsi herää, hän ei näe mitään lintua. Ganesha vain on antanut tällaisen idean.
Voimme sanoa, että Hän on joulupukki. Hän antaa kaikenlaisia keinoja ja kertoo, kuinka rakentaa hienovaraisesti puhtaita
ihmissuhteita. Kuinka pidät piilossa ja paketoit pienen lahjan, laitat sen esille, ja henkilö, jolle se on tarkoitettu, näkee sen: ”Oi,
Luoja!” Ja sitten näette, että kukat, jotka istutitte, yllättäen tulevat esiin, se on kaikki Shri Ganeshan työtä, Hänen keinojaan ja
ajatuksiaan. Kaikkien Luojan luomien asioiden joukossa kukat ilmaisevat Shri Ganeshan perusolemusta. Ja Shri Ganeshan
perusolemus tulee Äiti Maan olemuksesta, joka on tuoksu.

Henkilöllä, joka on saanut Shri Ganeshan siunauksia, on tietynlainen tuoksu, jonkus hän tuoksuu 'chandanille', joskus ruusulle,
joskus gardenialle. Eikä voi tietää, mistä tuoksu tulee. Tuoksu tulee Shri Ganeshalta, ja se on teissä oleva magneetti. Sellainen
henkilö on tuoksuva, erittäin tuoksuva koko ajan. Shri Ganesha lähettää kaikenlaisia tuoksuja tällaisesta henkilöstä. Niitä voi
tuntea vain silloin, kun oma Shri Ganesha on kunnossa. Tämän sisällänne olevan hienon jumaluuden kuvaukselle ei löydy
loppua. Hän on asettunut sinne, Hän on siellä koko ajan, odottaen tulevansa puhdistetuksi, että Hän voisi nostaa päänsä, kuin
lootuskukka mudasta. Voitte auttaa kunnioittamalla sitä, ja Hän on siellä, tuoksuvana sisällänne. Tämä on niin tärkeää tälle
maalle, jossa olemme nostaneet ylös päämme ilman antautumista Viratalle, kollektiivisuudelle, Shri Krishnalle.

Olemme nostaneet päämme, mutta Shri Ganeshan kanssa me kumarramme kaikille lahjoille, joita Jumala on meille antanut.
Kaikki ylimielisyys tulee katoamaan Shri Ganeshan Lootusjalkojen juureen. Hän antaa meille viisautta. Hän antaa meille järkeä
ymmärtää. Hän antaa meille voimaa päästä eroon ylimielisyydestä, joka on sisällämme. Hän antaa meille tiedon. Hän antaa
meille valon. Monet ihmiset Intiassa palvovat Shri Ganeshaa ja hokevat: “Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha”, ja tekevät
kaikenlaista kummallista. Se on täysin turhaa itsensä huijaamista. On niin yksinkertaista vakiinnuttaa Shri Ganesha itsessään.

Mutta ymmärtäkää, että on elintärkeää, että teidän, jotka olette sahaja-joogeja, pitää vakiinnuttaa Shri Ganesha, joka on
sisällänne oleva hiljainen voima, joka ei puhu. Se on hiljainen voima, joka toimii. Se on voima, joka on dynaaminen, mutta josta ei
synny ääntä, eikä se näy. Tämä halusin kertoa teille, että kun nyt olen sanonut tämän kaiken sydämestäni, te sahaja-joogit
vakiinnuttaisitte Shri Ganeshan sisällänne. Ja teistä säteilee sellaisia voimia, että muutkin ihmiset voivat vakiinnuttaa oman Shri
Ganeshansa tässä maassa.



Jumala siunatkoon teitä.  

Puja:

Lähettäkää lapset Minun luokseni… Tulkaahan pesemään Jalkani.

Tulkaahan, molemmat. Käärikää hihat ylös ensin, nostakaa hihanne kunnolla ylös. Molemmat kädet. [Joogi: Tervehdys Hänelle,
joka inkarnoituu menneisyytenä. Bhuta bhava.] Koko vasen puoli. Hän on vasemman kanavan pohjalla, joten te ymmärrätte, mitä
hän kertoo. Hän on vasen puoli, menneisyys. “Bhuta” tarkoittaa menneistyyttä. Ei… aluksi sinun pitää sanoa merkitys.

Sanot tämän, jotta he ymmärtävät. Silloin sen voi ymmärtää, eikö niin? Ensin merkitys. Nyt, sano seuraavaksi ... “Bhuta sangha”
tarkoittaa kaiken luodun kokoelmaa. “Bhuta sanghana videha manah”. “Videha” tarkoittaa “ruumiissa”. Sanskriitin “Manah”
tarkoittaa “tuon ruumiin sydämessä”. … Sydämessä. “Bhutatmanaha”. Atmana on henki.

“Bhut” tarkoittaa “luotu”, kaikkea, mitä on luotu. Hän sijaitsee heissä Hengen muodossa. “Bhutatmanaha.” Nyt haluaisin sanoa,
että se on Shri Ganesha, joka on Omkara, joka on värähtelyt. Joten Hän on totuus. Se, mitä Hän sanoo on totta. Joten se, mitä
värähtelyt kertovat, on totta. Hän on totuus. Joten Omkara tarkoittaa värähtelyjä, joka on Shri Ganesha. “Paramadhama”. Liikaa,
liikaa.

Parempi ottaa yksi kerrallaan… Nyt teidän on sidottavat nuo…[Hindiä] Antakaa heidän ottaa valokuva. Voisitko nyt tulla. Ole
varovainen. Voitko sitoa sen? Jätitkö nämä kuvan ulkopuolelle? ... etteivät ne näy? Ei, ei, ottakaa se pois. Se on hyvä valokuva,
eikö vain? Se on hyvin vaikuttava valokuva..., jossa on Shri Ganeshan pää. Jumala teitä kaikkia siunatkoon!

Voi Luoja! Kuinka kaunis. Kiitos! Italialaisilta sahaja-joogeilta. Tämä on aivan liikaa Minulle. Kiitos paljon! Mikä se on? Voi kuinka
kaunis! Oikein hieno. Mistä hankitte sen?

Ymmärrän, se on oikein hyvä. Mikä tämä on? Tuleeko hän Itävallasta asti? Itävallasta! Kiitos paljon. Kiitos paljon! Kuinka kaunis
se onkaan! Kiitos paljon.
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Tänään juhlimme muutosta Auringon akselissa ja sitä, että Hän liikkuu kohti Kravun kääntöpiiriä.

Kravun kääntöpiiri edustaa äitiyttä, Maan äitiyttä. Kravun kääntöpiiri kulkee aika suuren maa-alueen halki, kun taas Kauriin
kääntöpiiri ei. Ja näille alueille se on luonut monia kauniita merkkejä äitiyden ominaisuuksista Maapallolla. Juhlimme tätä
muutosta, koska Aurinko on nyt liikkunut uuteen ulottuvuuteen niin, että koko maailmaa saa nauttia Auringon lämmöstä.
Auringon lämpö edustaa Jumalan rakkauden lämpöä. Tästä syystä meillä on tämä juhla, ja jaamme teille tietynlaisia makeisia,
jotka on tehty seesamin siemenistä. Saatte seesamin siemeniä, koska nekin tuottavat lämpöä, ja kun nyt siirrymme kylmästä
lämpimään ja tavallaan kuumaan vuodenaikaan, me valmistamme teitä Auringon lämpöön. Nämä erityiset makeiset on
valmistettu seesamin siemenistä, ja ne edustavat lähestyvää lämmintä jaksoa ja Auringon lämpöä. Vaikka Intiassa onkin liian
kuumaa, ihmiset odottavat silti tätä aikaa ja juhlivat sitä lämminsydämisesti. Tänä aikana sanotaan, että ihmisille annetaan
syötäväksi seesamin siemeniä ja sokeria, jotta he puhuisivat kauniisti ja lempeästi, 'gudd gudd bola', eli pitää puhua kauniisti.

On tärkeää osata puhua kauniisti. Jotkut ajattelevat, että hienoa puhua töykeästi, tai ihminen on älykäs, jos huutaa toisille, mutta
kukaan ei pidä tämänluonteisesta ihmisistä. Saatatte olla älykäs, hyvin terävä tai nokkela, ja ehkä ihmiset haluavat nähdä teidät
televisiossa, mutta eivät tovereina tai ystävinä. Kaunis puhe on merkki hyvästä kasvatuksesta, sivistyksestä ja jumalanpelosta.
Jumalaapelkääväiset eivät koskaan puhu rumasti toiselle ihmiselle, koska toisessa ihmisessä loistaa sama henki, ja miksi
olisimme kärkeviä tai vihaisia ihmiselle, jonka Kaikkivaltias Jumala on luonut kuten meidätkin. Koska meillä on tämä rakastava
ja kaunis suhde toisiamme kohtaan, erityisesti Sahaja Yogaan tulon jälkeen, ilmaiskaamme sitä puhumalla toisillemme
lempeästi. On monia tapoja olla ystävällinen toiselle. Monenlaisilla pienen pienillä asioilla voi saada aikaan paljon lempeyttä, ei
siis tarvita terävää kieltä, vaan terävä muisti. Kokeilen monesti näitä asioita. Kerran eräs sahaja-joogi, oikein hyvä ja aktiivinen
sahaja-joogi, matkusti kanssani autolla, ja kuljettaja tai joku varasti hänen veitsensä, ja hän suuttui kovasti kuljettajalle.

Sanoin: "Unohda koko juttu, hän on köyhä mies, ja siksi hän vei sen, ei se haittaa, unohda koko juttu." Hän vastasi: "Suutuin,
koska sain sen lahjaksi eräältä sveitsiläiseltä, ja se on sveitsiläinen linkkuveitsi, jota pidän aina mukanani. Siksi tuntuu ikävältä
hukata se." Kun menin käymään Sveitsissä, ostin sellaisen samanlaisen veitsen hänelle. Kun palasin ja annoin sen hänelle, hän ei
löytänyt sanoja. Hän sanoi: "Äiti, kuinka muistitte? Näin pitkän ajan jälkeen kuinka onnistuitte hankkimaan tällaisen veitsen?"
Vastasin: "Minulla on erinomainen muisti." Se on ongelmani. Muisti on niin hyvä, että joskus, en tiedä, saan ihmiset
hämmennyksiin muistillani.

Se on niin hyvä, että en unohda yhtään mitään. Unohdan tietysti kaikki pahat asiat, koska ei ole mitään hyötyä muistaa pahoja
asioita, niitä ei kannata ajatella. Anteeksiannon ansiosta voi aina unohtaa pahat asiat. Ja jos muistaa hyvät asiat, oma ilo
moninkertaistuu. Jos yrittää muistella jotain pahaa, silloin ilo sammuu. Joka kerta, kun näette jonkun henkilön, yrittäkää
muistella, mitä hyvää hän on tehnyt teille. Mitä hyvää tässä henkilössä on. Jos muistatte hyviä asioita, teillä on todella mukavaa.
Tänään te kaikki lähdette pois Intiasta. Jotkut lähtevät ylihuomenna.
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Joka tapauksessa Minun on sanottava, että kaikki mahdollinen on tehty hyväksenne, että saisitte kokea iloa ja onnea. Kun nyt
palaatte takaisin koteihinne, yrittäkää muistaa kaikki, mitä teille sanottiin; kaikki, mikä oli mukavaa, kuinka ihmiset ylistivät teitä,
kuinka he rakastivat teitä, kuinka ystävällisiä he olivat, kuinka mukavia ihmisiä tapasitte, mitä mukavaa saitte kokea. Mutta älkää
hautoko asioita, joilla ei ole merkitystä. Joku on kyllä saattanut sanoa teille rumasti, tai ehkä itse olette sanoneet rumasti jollekin,
unohtakaa se. Yrittäkää ymmärtää, että pilaatte vain omat mahdollisuutenne nauttia elämästä. Kukaan ei ole vahingoittunut,
joten yrittäkää olla mahdollisimman iloisia, että olette saaneet tavata niin monia ihmisiä, että teillä on ollut hääseremonioita ja
että olette nähneet niitä niin monta. Meillä on ollut mukavaa yhdessä, ja joka hetki on ollut täynnä ilon värähtelyjä. Tietysti tänään
jotkut ovat hieman onnettomia, voin ymmärtää sen, koska puolisonne lähtevät, joidenkin miehet matkustavat pois, joidenkin
vaimot matkustavat pois. Ja näen, että jotkut heistä näyttävät siksi aika surkeilta. Mutta se on hyvä asia, koska se tulee
rakkaudesta ja mieltymyksestä toisianne kohtaan ja siitä, että nauttii toisen seurasta.

Minulle se kertoo jostakin oikein hyvästä asiasta, mutta kaikesta huolimatta haluan sanoa, että tapaatte toisenne jälleen, ja
muistakaa kaikki kauniit asiat, joita sanoitte toisillenne, ja nautitte toistenne seurasta, ja yrittäkää pysyä iloisina. Sillä päivät
kuluvat hyvin nopeasti. Sahaja Yogassa on parasta unohtaa ajan kulku, koska aika menee niin nopeasti ja kohta kaikki on takana,
ja olette taas yhdessä miestenne tai vaimojenne kanssa, kumpi sitten onkin kysymyksessä. Tästä kaikesta ei tarvitse olla niin
kovin suruissaan, vaan pitää yllä hymyä ja naurua. Erossa ollessaankin heidän ei pitäisi muistaa: "Eron hetkellä näen vain
kyyneleiset kasvosi", vaan muistaa itsevarmat ja rohkeat kasvot, ja että on toivoa, ja että me tapaamme hyvin pian, eikä siksi
tarvitse olla kovin surullinen. Tänään meidän pitää iloita ja nauttia kaikesta ja tuntea Jumalan siunaukset kaikkialla
ympärillämme. Aurinko on palannut takaisin omaan loistoonsa, ja meidän pitää toivottaa Hänelle menestystä tulevalle vuodelle,
koska täälläpäin Maharashtraa, kuten tiedätte, ei ole satanut. Siitä on koitunut ongelmia ihmisille, ja meidän pitää toivottaa
Hänelle menestystä, jotta Hän toisi esiin sateen ja kaiken muun tarpeellisen aurinkoenergiallaan, jota meillä on tässä maassa. Ja
teidän on säteiltävä kuin aurinko, kun palaatte takaisin kotimaihinne. Teidän maanne eivät ole niin kuumia kuin meidän, eikä
teillä ole niin lämmintäkään, ja huomaatte, miksi ihmiset ovat täällä niin lämpimiä ja rakastavia, koska Aurinko on kanssamme.

Nyt teidän pitää viedä Aurinko mukananne ja antaa ihmisille rakkautta, hellyyttä ja lämpöä ja antaa heidän tuntea, että olette
tuoneet Auringon Intiasta mukananne. Aina, kun Minä matkustan jonnekin, mihin tahansa maahan, Aurinko paistaa siellä hyvin
kirkkaasti, ja ihmiset sanoivat - - on sellainen sanonta, että aina kun intialaiset matkustavat, he tuovat Auringon mukanaan. Ette
tietenkään voi kuljettaa Aurinkoa taskuissanne, mutta meidän pitää kantaa sitä sydämissämme. Sen on täytynyt olla se syy,
miksi Auringon paistetta oli niin paljon, ja kaikki saivat pukeutua parhaimpiinsa, ja kaikki saivat nauttia. Eli, tämän takia teidän
pitää kantaa Aurinkoa mukananne ja puhua nyt ja aina kauniisti toisillenne, olla ystävällisiä, auttavaisia ja kilttejä, koska olette
joogeja ettekä tavallisia ihmisiä. Olette joogeja ja edustatte ihmisryhmää, joka tunnetaan oikeudenmukaisuudestaan,
hyvyydestään, myötätunnostaan ja rakkaudestaan. Toivotan teille mitä parhainta onnea. Nauttikaa kotimatkastanne, nauttikaa
kaikesta ja välittäkää tätä täältä saamaanne iloa muille ihmisille, muille sahaja-joogeille ja sellaisille, jotka eivät edes ole
sahaja-joogeja.

Jumala siunatkoon teitä siinä.

[Shri Mataji puhuu marathiksi.]

Tänään on suotuisa päivä, ja tänään annamme seesamin siemeniä toisille ihmisille ja pyydämme heitä puhumaan kauniisti.
Pyydämme muita, mutta olisi parempi, jos käskisimme myös itseämme, koska on helpompaa käskeä muita puhumaan kauniisti
kuin myöntää: "Minä puhun rumasti." Näillä tavoillamme olemme luoneet vääriä ajatuksia itsestämme. Meillä ei ole mitään



käsitystä niistä siunauksista, joita Jumala on suonut meille. Jumala on antanut meille niin paljon siunauksia tähän maahan.
Mutta täällä ihmiset eivät välitä niin paljon puhtaudesta. Tässä maassa on monenlaisia bakteereja ja loisia. Minusta tuntuu, että
meillä on täällä koko maailman loiset. Meillä on sellaisiakin loisia, joita ei löydy mistään muualta maailmasta. Jos nämä loiset
menevät muihin maihin, ne kuolevat.

Kylmän ilmaston takia ne eivät pysy elossa. Auringon takia tässä maassa on niin paljon loiseläimiä. Kerran eräs tutkija kysyi
Minulta: "Kuinka on mahdollista pysyä hengissä tässä maassa näin monien loisten keskellä?" Vastasin: "Tässä maassa ihmiset
eivät vain ole hengissä, vaan he elävät iloisina ja onnellisina, siunattuina ja onnellisina." Syy tähän on Aurinko. Aurinko on
opettanut meidät pitämään kotimme ovet avoimina ja myös sydämemme avoimina. Jos Englannissa haluaa lähteä ulos
jonnekin, kuluu ensin viisitoista minuuttia siihen, että saa oikeanlaiset vaatteet päälleen. Se on kuin laittasi ennen lähtöä
panssarin päällensä, muuten saattaa vilustua ja palelluttaa päänsä. Sellaista siellä on. Nyt istutte täällä taivasalla, mutta näin
emme voisi istua Englannissa tai missään muussa länsimaassa.

Sään takia näistä maista on tullut hyvin kylmiä. Meilläkin on sellaisia paikkoja, esimerkiksi jos menee sellaisiin kaupunkeihin kuin
Bhowali tai Nainital, tai Dehradun ja lähelle Himalajaa, niin silloin löytyy yhtä kylmää kuin näissä maissa. Siellä on yhtä kylmää
kuin Englannissa tai Amerikassa. Näissä kylmissä maissa eivät linnut eikä hyönteisetkään selviä. Siellä on paljon metsiä, joissa
on kauniita kukkia. Niitä kutsutaan kukkalaaksoiksi. Siellä on monia kauniita kukkia - se on kuin paratiisi maan päällä - mutta se
kestää vain hetken. Siellä on niin kylmää, että emme voi edes avata silmiämme nähdäksemme sitä kauneutta. On laitettava lasit
päähän, muuten silmät vahingoittuvat kylmyyden takia. Mutta kylmyydestä huolimatta nuo maat ovat edistyneet paljon.

Ihmiset ovat taistelleet luontoa ja kylmää ilmastoa vastaan ja vahvistaneet maitaan. Vaikka meillä on paljon aurinkoa, emme ole
pystyneet hyödyntämään sen tuomia etuja. Osaamme myös tuottaa aurinkoenergiaa. Jos käyttäisimme aurinkoenergiaa, meillä
ei koskaan olisi puutetta sähköstä. Autoissakin voidaan käyttää aurinkoenergiaa. Mutta täällä Intiassa poliitikkojen huomio on
muualla, ja sen tosiasian vuoksi emme pysty hyödyntämään auringon suomia etuja, vaan kärsimme siitä. Jos emme mene
äärimmäisyyksiin, voisimme saada paljon aikaan. Tärkein asia, jonka voimme oppia Auringolta, on Sen kyky antaa. Se antaa
koko ajan. Se ei ota itselleen mitään, vaan vain antaa.

Tämän Auringon valtavan antamisen voiman takia meillä on sadetta, saamme satoa ja meillä on eläviä olentoja. Jos meillä ei
olisi Aurinkoa, meillä ei olisi mitään. Vain Auringon rakkautta antavan voiman takia olemme päässeet tälle tasolle. Siispä meidän
on opittava Auringolta se, että meidänkin on kehitettävä antamisen voimaamme. Jos katsomme ympärillemme, näemme
ihmisiä, jotka vain ajattelevat: "Kuinka saisin rahaa ja saisin pidettyä sen itselläni?" Vaikka Minä antaisin rahaa tilaisuuksien
järjestämiseen, jotkut miettivät kuinka siitäkin voisi säästää. Vaikka Minä olen antanut rahaa käyttöön, he pyrkivät aina
säästämään kaikessa. Miksi? Koska ihmisillä on taipumus pitää kiinni jostakin. Jos joku menee torille ja huomaa, että hinnat
ovat nousseet ja kysyy: "Miksi?

", saa vastauksen: "Koska muut ovat nostaneet hintoja, niin minäkin nostan." Jos tavaroiden omakustannushinnat eivät nouse,
miksi myyntihintoja nostetaan? Heillä on taipumus aina imeä energiaa muista. Jos haluan järjestää jonkun pienen
juhlaseremonian, niin ihmiset sanovat Minulle: "Shri Mataji, te ette voi onnistua siinä." Kun kysyn: "Miksi? ", vastaus on, että
ihmiset ovat korruptoituneita ja syövät (kahmivat) rahaa. Kun Minä syön ruokaa, he syövät rahaa, ja ehkä me emme siksi oikein
tulee toimeen keskenämme. Se on niin absurdia. Ne, jotka ovat vastuussa maan hyvinvoinnista, ne, jotka hallitsevat ja joille



Jumala on suonut voiman, hekään eivät ymmärrä, että meidän pitää antaa. Meidän on opittava antamisen taito Auringolta:
olemme syntyneet tänne antamaan emmekä ottamaan.

Meidän on saavutettava täydellinen muutos sisällämme ja ymmärrettävä, että meidän pitää antaa eikä ottaa. Meillä pitää olla
intohimo antamiseen. Samoin kuin silloin, kun äiti tietää: "Tänään poikani tulee käymään", hän ajattelee innokkaasti: "Mitä voisin
tehdä hänelle mitä ruokaa voisin laittaa hänelle?" Tällainen on äidissä oleva intohimo. Vaikka hänellä ei olisi aineksiakaan, hän
voi lainata niitä naapurilta ja valmistaa pojalleen jotain herkkua. Hänellä on aina tunne, että ei ole tehnyt riittävästi. Jos meillä ei
ole tällaista kollektiivista sisäistä intohimoa, ja jos emme tunne tällä tavalla muita ihmisiä kohtaan, ei mikään maa voi kehittyä, ei
omamme eikä mikään muukaan. Mutta meillä on aina vain tarve ottaa muilta, ryöstää muita, lainata muilta, pettää muita. Tämän
tarpeen takia lapsemme saavat kärsiä, me saamme kärsiä emmekä pysty saavuttamaan mitään tässä maassa. Mieheni suvun
kotiseudulle haluttiin rakentaa tekojärvi.

Hallitus antoi sitä varten tuhansittain rahaa. Mutta järveä ei saatu koskaan rakennettua. Sanottiin, että järveä varten kaivettiin
kuoppa, mutta sitten se peitettiin, koska vettä ei löytynytkään. Mutta tosiasiassa kuoppaa ei koskaan kaivettukaan. Minne rahat
sitten katosivat? Ne lähetettiin Sveitsiin pankkiin. Sitten pankit lainaavat uudestaan rahaa Sveitsistä ja lähettävät ne taas
Sveitsiin. Jos Aurinko käyttäytyisi tällä tavalla, emme selviäisi päivääkään. Jos Hän 'söisi' itse kaiken, mitä me söisimme?
Tänään me juhlimme Sankrantia.

Sankranti tarkoittaa eräänlaista 'krantia' (vallankumousta), jonka avulla opimme antamaan. Kaikki sanovat, että meidän pitää
tottua antamaan, mutta suurin osa ihmisistä uskoo, että pitää lahjoittaa jotain papille. Monet ihmiset myös saarnaavat
antamisen taidosta vain täyttääkseen omat taskunsa. Tällainen ei merkitse yhtään mitään. Esiin nousee aina kysymys kenelle
annetaan ja miksi. Tosiasiassa meidän pitäisi kaikessa vapaudessamme nähdä itse mitä annamme maallemme, veljillemme,
siskoillemme ja naapureillemme. Meidän ei pitäisi olla itsekkäitä, vaan antaa täydestä sydämestämme, niin että saamme
antamisesta täyden ilon. Kun annamme täydestä sydämestämme, sitä iloa ei voi verrata mihinkään muuhun iloon. Jos
haluamme tuntea vain tällaista iloa, silloin meidän pitää juhlia tänään Sankrantia. Meidän luonteestamme pitäisi tulla
samanlainen kuin Auringolla.

Mitä tahansa Hän tekeekin, Hän ei tunne tekevänsä mitään. Hän tekee kaiken 'akarmassa' (ilman, että tuntee tekevänsä jotain) ja
antaa itsensä hehkua antaen teille iloa, valoa ja elämisen riemua, ja Hän ravitsee teitä. Näemme Auringon joka päivä, ja monet
tekevät myös 'namaskarin', mutta teemme sen ilman, että imisimme itseemme Hänen antamisen ominaisuuksiaan. Kerroin teille
erään pienen asian: jokaisen sahaja-joogin tulisi istuttaa pihalleen 'banyan'-puu (viikunapuu). Miksi meidän pitäisi saada valtiolta
rahaa tätä varten? Puun istuttaminen ja aidan laittaminen puun ympärille ei vaadi paljon rahaa. 'Bidin' (tupakka) polttaminenkin
maksaa enemmän. Yrittäkää tehdä tämä pieni asia, että muut näkevät, että ainakin te teette jotakin. Siitä huolimatta me vain
ajattelemme kuinka saisimme rahaa toisilta, miten voisimme ryöstää toisia ja säästää rahaa toisten kustannuksella. Tällaisten
sisällämme olevien taipumusten takia maamme ei voi koskaan kasvaa.

Aikaisemmin meillä ei ollut tällaisia taipumuksia ihmisissä, vanhoina aikoina. Voin kertoa, että nuorena ollessani näin ihmisiä,
jotka uskoivat vain antamiseen, eivät ottamiseen. Näin heidän vain antavan, he eivät pitäneet ottamisesta. Vanhemmatkaan
eivät pitäneet siitä, että heidän lapsensa ottivat jotain muilta ihmisiltä ja käskivät heidän palauttaa saamansa. Muistan vieläkin,
kuinka isäni taloon oli teetetty hopeasta muutama tuoli ja auringonvarjo. Kaikki kyselivät isältä: "Miksi teetit nämä



hopeaesineet?" Vastaus oli: "Kun meille tulee hääseremoniat, niin lainaamisen tai vuokraamisen sijaan on parempi pitää ne
kotona koko ajan, sillä jos meidän täytyisi vuokrata, niin joskus emme saisi niitä ajoissa, koska aikaisemmin lainanneet eivät
ehkä olisi palauttaneet niitä. Joskus näitä aurinkovarjoja ei löytynyt, kun joku ei ollutkaan palauttanut niitä ja ne hävisivät." Eli se,
mitä halusin sanoa on, että jos meillä on rahaa, meidän pitäisi sijoittaa se johonkin yhteiseen. Jos haluatte rakentaa
sulkapallokentän, niin sille kentälle pitää kaikkien päästä pelaamaan, eikä meidän pidä sanoa, että vain omat lapset saavat
pelata kentällä.

Jos joku ostaa auton, meidän pitää kuljettaa sillä kaikkia lapsia kouluun. Näin meidän pitäisikin ostaa iso auto, että kaikki lapset
voidaan kuljettaa kouluun. Tällainen tapa olla yhteisöllinen ja hyödyllinen kaikille, meidän pitäisi oppia Auringolta. Ja tänään on
erityinen päivä, jolloin voimme oppia tämän Auringolta. Ja meidän pitää antaa lupaus: "Minä teen jotain yhteisöllistä." En
ymmärrä, miten ihmiset voivat syödä ilman, että pitävät huolta tavallisesta kansasta. Ette huolehdi edes naapureistanne, tai tee
mitään tavallisten ihmisten hyväksi. Kerroin, että on hyvin pieni asia istuttaa puu. Meillä on niin paljon joogeja Maharashtrassa,
että jos jokainen istuttaisi yhden puun ja huolehtisi siitä, se auttaisi varmasti kaikkia. Siispä pyydän teitä kaikkia tekemään jotain
yhteisöllistä ja olemaan hyödyksi kaikkia kohtaan.

Mutta ei pidä koskaan ajatella kuinka paljon sillä ansaitsee, ja kuinka paljon siitä saa rahaa. Siitä ei pidä tulla samanlaista tapaa
kuin antaisimme rahaa papille. Olisi avattava sydämensä ja tehtävä jotain rakkaudella yhteisön hyväksi ja tunnettava siitä tuleva
ilo. Sen pitäisi tulla tavaksi. En sano, että muiden pitäisi saada kaikki ilmaiseksi. En ole sanonut, että teidän pitää tehdä jotain
ilmaiseksi ulkomailta tuleville ihmisille. Jos katsotte heitä, näette, että he ovat tuoneet teille mukanaan monenlaisia lahjoja. Olen
tietysti avustanut siinä paljon. Mutta he ovat myös tuoneet paljon lahjoja itsekin. Kun näin nämä lahjat täällä, ajattelin että ne
olivat niitä, jotka olin ostanut teille Roomasta, mutta sitten sain kuulla, että nämä lahjat he olivat ostaneet itse, eivätkä olleet
tuoneet Minun lahjojani.

He tunsivat niin suurta iloa voidessaan tuoda teille niin paljon lahjoja. Italiassa he eivät edes tienneet kenelle nämä lahjat
annettaisiin, mutta he eivät välitä siitä. He antavat Minun lahjoittaa ne täällä intialaisille sahaja-joogeille. Mutta Intiassa meillä on
taipumus ajatella vain omia lapsiamme ja omaa äitiämme. Ja äiti kävelee paikalle toista jalkaansa ontuen. Sitten sanotte
Minulle: "Minun äitini ei saanut hienolaatuista saria." Ja kun Minulla ei ole sellaista, annan äidille yksinkertaisen sarin. Tällaisia
ihmiset ovat täällä. Mutta ulkomaalaiset ovat täysiä vastakohtia. Kun he saapuivat, heillä oli mukanaan niin paljon lahjoja, että
näytti kuin he olisivat tuoneet ulkomailta kaksi tonnia lahjoja.

Minunkin käsiäni alkoi särkeä, kun jaoin nämä kaksi tonnia lahjoja. Haluan vain sanoa, että he eivät odota saavansa teiltä
mitään. Mutta teidän käytöksenne pitää olla sellaista, että voitte näyttää esimerkkiä. Ja teidän pitää näyttää, että ette ole millään
tavalla alempiarvoisia: "Me olemme täällä palvelemassa ja toivottamassa tervetulleiksi, kaikki, mikä suinkin on mahdollista,
toteutamme epäröimättä." Se ei maksa mitään eikä ole raskasta työtä. Meidän pitäisi vain muuttaa ajattelutapaamme. Jos
emme Sahaja Yogaan tulemisen jälkeenkään pysty muuttamaan luonnettamme tällä tavalla, en usko, että pystymme
muuttamaan koko ihmiskuntaa Sahaja Yogan avulla. Suurin ominaisuus meissä on toisille antaminen. Tämä ominaisuus meidän
pitää imeä sisällemme. Sahaja Yogassa teidän Kundaliininne on herännyt, ja oivallatte henkenne, mutta hengen ydin on sellainen
kuin Auringolla, ja se ydin on antaminen.

Olette ehkä nähneet sen kuvan Minusta, jossa Aurinko loistaa sydämessäni; itse asiassa Aurinko on sydämessäni, ja sen takia



Minusta ei koskaan tunnu siltä, että Minun olisi otettava ihmisiltä jotain tai ryöstettävä ketään. En tiedä mistä kohdasta päätänne
tämä heidän ryöstämisensä idea oikein tulee. Tämä on hyvin kummallista käytöstä. Sahaja-joogien ei pitäisi ajatella tällä tavoin,
vaan päinvastoin, joka päivä miettiä mitä voisimme antaa tai tehdä muiden hyväksi. Juuri täällä Rahurissa olen aloittanut
järjestön, jonka nimi on “SAHAJ STREE SUDHAR” tai “SAMAJSUDHAR” (naisten hyvinvointia edistävä yhdistys). Life Eternal
Trustin kautta emme voi lahjoittaa rahaa naisten hyvinvointiin, joten meidän oli perustettava tämä järjestö. Järjestö on
rekisteröity ja ihmiset Kanadasta ja muualta ovat valmiita lahjoittamaan rahaa, mutta täällä ei ole kukaan halukas
työskentelemään tämän järjestön hyväksi. Jos paikalliset naiset ottavat tehtäväkseen työskennellä tämän järjestön hyväksi, vain
silloin se voi onnistua. Olemme hankkineet maan ja kaikki rakennukset, mutta meillä ei ole aikaa omistautua tälle järjestölle.
Miten me sitten pääsemme perille?

On muistettava, että ulkomailta tulee ihmisiä, jotka lahjoittavat rahaa järjestöllenne. He ovat tuoneet naisille neljätoista
ompelukonetta. Naiset vain vetelehtivät täällä eivätkä tee mitään. Heidät voi pyytää tekemään työtä, jotta he ansaitsisivat sillä
jotain. Ja he voivat menestyä. Ainakin tällaisia asioita meidän pitäisi yrittää miettiä. Sen sijaan me ajattelemmekin aina vain
itseämme. Sahaja Yogassa mukana olevien pitäisi tietää, että tällaista itsekästä asennetta ei hyväksytä Sahaja Yogassa. Meidän
pitäisi ajatella asiaa koko maailman edun kannalta. Pyhimysten elämä, 'vibhouti', on olemassa maailman pelastamiseksi.

Ja tämä maailma on myös olemassa pyhimysten elämän pelastamiseksi. Niinpä pyhimykset saavat tällaisen asenteen
siunauksena … (Vibhouti on tuhka, jolla Shiva on koristeltu.) Teistä on tullut pyhimyksiä ja teidän pitää käyttäytyä kuin
pyhimykset. Pyhimyksen tärkein ominaisuus on antaminen. Ettehän ole koskaan kuulleet pyhimysten ryöstävän ketään? Jos
pyhimys ajattelee huijaavansa, hän ei ole enää pyhimys. Niinpä meidän pitää koko ajan ajatella kuinka paljon ja mitä voimme
antaa, kuinka paljon rakkautta voimme antaa. Ja kuinka montaa ihmistä voimme auttaa. Koko huomiomme pitäisi olla suunnattu
tähän tarkoitukseen. Nykyään perustetaan hyväntekeväisyysyhdistyksiä vain tulevia vaaleja ajatellen.

Meidän ei pidä luoda mitään sen tyyppisiä yhdistyksiä, vaan sellaisia, joissa voimme työskennellä epäitsekkäästi, ja
rakkautemme pitäisi olla 'nirvajya' (epäitsekästä), eikä meidän pidä odottaa mitään vastineeksi. Rakkaudellamme ei ole mitään
rajoja, se on loputonta rakkautta. Kun rakkautemme on tällaista, tiedämme automaattisesti mitä tehdä. Parannuksia pitää tehdä
asteittain, ja jokaisen sahaja-joogin pitää osallistua tähän kollektiiviseen hyväntekeväisyyteen. Meidän pitää antaa aikaamme
tähän tarkoitukseen ja työskennellä kovasti päämäärien eteen. Ei niin, että: "Shri Mataji on täällä, Hän pitää puheen, ja kun Hän
on mennyt, kaikki lopahtaa." Nämä ulkomaalaiset ovat tehneet paljon. He ovat perustaneet kouluja ja aloittaneet sosiaalityön.
Meidänkin pitää aloittaa jotain samankaltaista. Sahaja Yogasta ei saa tulla sellaisten ihmisten yhdistystä, jotka ovat oivaltaneet
Hengen ja uivat ilon meressä, mutta ovat laiskamatoja.

Näin ei saa käydä. Meidän pitää yrittää nähdä miten voimme auttaa muita. Meidän pitää avata silmämme ja katsoa
ympärillemme rakkaudella ja yrittää nähdä miten voimme auttaa muita. Toistaiseksi Minulla ei ole ollut mahdollisuutta muuttaa
Intiaan. Kun tulen takaisin Intiaan, tulette huomaamaan, että panen kaikki töihin. Eli, kannattaa aloittaa työt ennen kuin palaan.
Sahaja Yoga ei ole vain istumista ja meditoimista. Miksi tarvitsette Sahaja Yogaa meditoimiseen? Voittehan mennä Himalajalle.
Jos haluatte jäädä tänne ja olla Sahaja Yogassa, silloin Sahaja Yogan täytyy auttaa tavallisia ihmisiä.

Mutta Sahaja Yogasta ei saa tulla samanlaista, kuin nämä nykyajan hyväntekeväisyysjärjestöt. Meidän pitää saavuttaa
päämäärämme täysin vilpittömästi, ja vain silloin voimme sanoa, että Sahaja Yoga on vakiintunut. Olen saanut kuulla paljon



ylistystä. Olen kuullut lauluja, ja olen tyytyväinen ja iloinen siitä, että ihmiset ovat tunnistaneet Minut. Mutta teidän on
muistettava yksi asia - teidän pitää työskennellä, että tuntisitte itsenne, sillä te ette näe itseänne peilistä. Teidän pitää pystyä
näkemään mitä olette saavuttaneet, aivan kuin aikaisemmin piditte huolta kodeistanne ja lapsistanne. Samalla tavalla, jos ette
pysty työskentelemään kollektiivin hyväksi, silloin ette mielestäni ole saavuttaneet mitään Sahaja Yogan avulla. Olette jääneet
entiselle tasollenne, ette ole edistyneet lainkaan. Kun ensi vuonna tulen tänne, teidän on kerrottava Minulle montako
viikunapuuta olette istuttaneet. Toiseksi, teidän pitää kertoa Minulle mitä kollektiivista tai sosiaalityötä olette tehneet.

Jos vain katsotte ympärillenne, näette varmasti jotain kollektiivista työtä, jota voisitte tehdä, ja jota teidän pitää tehdä. Olen
varma, että pystytte tekemään sen oikein hyvin. Siihen ei tarvita rahaa - teidän täytyy vain päättää sydämissänne. Kun aloitin
Sahaja Yogan, olin antanut oivalluksen vain yhdelle naiselle, ja aloitin täysin ilman rahaa. En saanut apua keneltäkään, mutta silti
aloitin Sahaja Yogan. Koska tein työtä vilpittömästi ja johdonmukaisesti, Sahaja Yoga on nyt levinnyt näin laajalle. Nyt jokaisella
naisella ja miehellä on vastuullaan se, että kun esittelette Sahaja Yogaa suurelle yleisölle, voitte antaa myös todisteita yleisen
hyvinvoinnin paranemisesta. Sitä varten ei tarvitse rikkoa mitään lakeja. Teidän ei tarvitse tehdä mitään väärää eikä mitään
laitonta. Jos vain yksinkertaisesti avaatte silmänne, näette mitä voitte tehdä ihmisten yleisen hyvinvoinnin hyväksi, miten voitte
parantaa ihmisten hyvinvointia.

Olen täällä antamassa teille kaiken voiman ja energian tehdä tätä työtä. Emme tarvitse siihen mitään ääniä, tai rahaa, tai mitään
sellaista. Teidän pitää antaa Minulle lupaus, että ette odota mitään vastinetta ja alatte työskennellä ihmisten hyvinvoinnin
hyväksi. Joskus saattaa käydä niin, että kun ihmiset aloittavat jonkun hyväntekeväisyystyön, he alkavat etsiä siihen rahoitusta.
Se on väärin. Meidän ei pidä heti ensimmäiseksi pyytää rahaa sellaiseen. Ensin pitää aloittaa työllä, johon ei tarvita rahaa.
Jokainen ajattelee, että ilman rahaa ei voida tehdä mitään. Teillä on voimat, joten mihin rahaa tarvitaan? Jos joku naapurinne on
sairas, silloin voitte mennä käymään ja yrittää lievittää hänen oloaan.

Se sijaan tuottekin sairaan Minun luokseni. Vähän aikaa sitten joku toi loukkaantuneen, kätensä murtaneen miehen luokseni.
Sahaja-joogi olisi voinut hoitaa hänet parissa minuutissa ja saanut hänet kuntoon, mutta sen sijaan mies tuotiin Minulle, ja vielä
kesken yleisötilaisuuden, ja pyydettiin Minua hoitamaan hänen kättään. Teitä on niin monta, ja kaikki voimat virtaavat käsienne
kautta, mutta silti ette käytä niitä. Jos ette pysty hoitamaan edes tällaisia pieniä vaivoja, mitä hyötyä teille on olla sahaja-joogi?
Joku sanoo: "Äitini on sairas, isäni on katkaissut jalkansa." Sen sijaan, että toisitte heidät luokseni, voitte hoitaa heidät itse. Teillä
on voimat, käyttäkää niitä. Näin voitte hoitaa ihmisiä ilman vastapalvelusta ja täydellä ilolla. Voitte tuntea valtavasti iloa, kun
tunnette, että ette tee mitään, vaan olette vain Jumalan instrumentteja ja elätte tässä maailmassa, tässä maassa ja annatte
ihmisille jotain erityistä.

Se on todella suuri asia, todella suuri ymmärrys. Jos te kaikki päätätte työskennellä tällä tunteella, silloin pystytte tekemään
jotain muiden hyväksi, ja muut ihmiset näkevät mitä Sahaja Yoga on. Nyt ihmiset ajattelevat, että Sahaja Yoga on sitä, että kaikki
meditoivat yhdessä, siinä kaikki. Vaikka maassa olisi ongelmia, sahaja-joogit vain istuvat meditaatiossa. Eräs mies tuli luokseni
ja sanoi: "Vaimoni ei laita ruokaa." Kysyin: "Miksi?" Hän vastasi: "Hän vain meditoi." Sanoin: "Niinkö? Kuka neuvoi häntä niin?"
Hänen pitää ensin laittaa ruokaa, ja meditaatioon riittää viisikin minuuttia.

Olen antanut teille voiman ja energian valmistaa hyvää ruokaa. Näin teidän pitäisi luottaa siihen, että pystytte tekemään työtä.
Minä annan teille voimat, te voitte ottaa ne käyttöönne. Jos te vain meditoitte joka päivä, se ei riitä. Teidän täytyy katsoa, mitä



hyvinvointia annatte toisille. Mutta sen sijaan ajattelettekin aina vain omaa hyvinvointianne ja pyydätte Minua parantamaan
poikanne, isänne, äitinne, tai pyydätte Minua järjestämään teille hyvän työpaikan. Haluatte myös, että tulisin teidän kotiinne,
syömään, tekemään sitä ja tätä. Tällä tavalla te yritätte tyrkyttää tahtoanne Minulle, mutta entä te itse, mitä te voisitte tehdä?
Teidän pitää aina yrittää muistaa, että teidän on tehtävä jotakin. "Minä näytän Shri Matajille, mihin minä pystyn, että voin tehdä
jotain erityistä."

Meidän pitää päättää tämä lopullisesti. Näen silmieni edessä, kuinka Shri Gyaneshwara sanoi: "Bolte piyushanche sagar." (Sanat
ovat kuin nektarin valtameri.) Missä se on? Haluan nähdä sen. Näin tänä suotuisana päivänä annan teille kaikki kauniit
siunaukseni, että auttaisitte kaikkia, pitäisitte huolta heidän hyvinvoinnistaan, kohtelisitte kaikkia rakkaudella ja puhuisitte
kauniisti, rakkauden täyteisesti. Hän sanoo, että kaikkien pitää laittaa kätensä tällä tavalla osoittamaan, että sitoudutte
noudattamaan Äidin sanoja. Ja että pyrimme tekemään hyvää toisille ja olemaan ystävällisiä toisillemme. Olen kertonut heille,
että meidän on oltava kollektiivisia, ei vain keskenämme, vaan myös muiden kanssa. Meidän pitää nähdä mitä ympärillämme
tapahtuu, missä on vikaa, miten voimme auttaa. Meillä on monia sosiaalisia velvoitteita, joihin meidän pitää vastata.

Nyt olette saavuttaneet tason, jossa voitte tehdä sen ilman mitään sosiaalisia järjestöjä, jotka keräävät rahaa, ja joissa on
pyhimyksiä ja muuta sellaista joutavaa. Mutta voitte katsoa ympärillenne, ketkä elävät puutteessa, ketä voisitte auttaa. Tällä
tavalla voitte antaa todella positiivisen kuvan Sahaja Yogasta.  
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Talk, Eve of Shri Vishnumaya Puja On ilahduttavaa nähdä teitä amerikkalaisia koolla niin paljon tänään, ja huomenna haluatte
pitää pujan Vishnumayalle. Muistan aikoja, jolloin puhuin pelkille tuoleille, mutta kaikkien näiden vuosien kovan työn ja useiden
täällä vierailujeni jälkeenkin meillä on vain hyvin vähän sahaja-joogeja Täällä Shri Krishnan maassa väistämättä ihmiset laittavat
huomionsa rahaan, koska Hän on Vishnun inkarnaatio, Lakshmi on rahan Jumalatar, mutta sitä rahaa ei kutsuta "dollariksi". Se
on raha, joka tarkoittaa täydellistä, kokonaisvaltaista muotoa Materialla on vain yksi voima: se voi ilmaista rakkauttamme muita
kohtaan. Jos haluatte ilmaista rakkauttanne teette jonkin mukavan lahjan, tai hankitte jotain käytännöllistä tälle henkilölle; tai
voitte antaa omaisuuttanne, Symbolisesti voitte antaa vaikka pienen kiven äidillenne, jos olette lapsi, ja huomaatte, että se tekee
äitinne onnelliseksi. Materian antamisen takana on koko ajan ajatus osoittaa rakkautta ja tunteita, osoittaa huolenpitoa ja
ilmaista sydäntään. Sydämen ilmaisemiseksi jonkin karkeamman Kun materiaa muutetaan joksikin esineeksi ja siitä tulee
eräänlainen talouden toiminto, jossa sille asetetaan hinta, silloin huomio siirtyy tunteista materiaan, jolla on jokin muu
pintapuolinen arvo, kuin se syvä rakkauden arvo. Jopa Ennen vanhaan, kun ihmisillä oli paljon rahaa, he koristivat talojaan,
pukeutuivat hyvin ja kutsuivat ihmisiä koteihinsa tehdäkseen heidät iloisiksi ja Rikas mies saattoi järjestää vaikkapa markkinat
tehdäkseen ihmiset iloisiksi. Vähitellen huomio siirtyi siitä jälleen johonkin hyvin karkeaan, eli alettiin pröystäillä. Tarkoitus
epäonnistuu täysin, kun yrittää leveillä, toinen ihminen ei ole koskaan iloinen. Hän on päinvastoin kateellinen. Mitä hyötyä on
silloin pröystäilystä, kun tarkoitus on tehdä toinen iloiseksi. Sen sijaan teettekin hänestä kateellisen. Siitä seuraa toinen vaihe,
että saatte aikaan vihamielisiä tunteita Toinen ihminen ajattelee: Koska tämä ihminen ei voi iloita siitä, Näin syntyi teorioita
toisensa jälkeen politiikkaan ja talouteen: kuinka suurennella asioita ja kuinka hyödyntää Tämä karkeus sitten kasvoi Kun
materian antaa toimia tällä tavalla, se asettuu meidän päällemme. Olemme voimattomia. Materiasta tulee voimallinen, koska se
ohjaa meitä täysin. Emme tule toimeen ilman tätä, emmekä ilman tuota. Näin meistä tulee täysin materian orjia. Materia
hallitsee meitä niin vahvasti, mikä on tarkoituksemme täällä maan päällä, ja alamme kiemurrella kuin madot Mitä tämä on? Ei
mitään muuta kuin kiveä ja tiiliä, Mikä merkitys tällä on? Ei mikään, paitsi se, että voimme pitää seminaarin. Jos emme pidä
seminaaria, jos ette aio tehdä mitään mielekästä luodaksenne harmoniaa ja ymmärtämistä, Tämä asia on oivallettava: materialla
on oma tarkoituksensa, emme anna materian hallita meitä. Tämä päätös on vaikea, "Varovasti! Älä koske siihen! Älä koske
tähän!" Aivan kuin se olisi joku jumala. "Älä sotke sitä!" Näin kaikki huomio häviää materian karkean olemuksen sisään. Ihminen
alkaa liikkua Te muutuitte materiasta hiileksi, hiilestä aminohapoiksi, aminohapoista eläviksi olennoiksi, elävistä olennoista
ihmisiksi, ja nyt teidän pitää muuttua sahaja-joogeiksi. Mutta huomio alkaakin liikkua ja omaksumme kaikki materian
ominaisuudet, paitsi yhtä: voiman, jonka vain itse pystymme että se voi ilmaista rakkauttamme. Teistä tulee staattisia, muututte
jäykäksi; ja kun alatte käyttää materiaa alhaisempiin tarkoituksiin, Samasta materiasta alkaa kehittyä Aluksi ihmiset käyttivät
varmaankin ja sitten nuijia, joissa oli kivi. Sitten tulivat miekat, sitten ampuma-aseet, sitten atomivoima. Sama materia on
kehittynyt toiseen suuntaan, Materiaa olisi voinut siirtää jos olisitte nähneet materian Me teimme sitä aika pitkään, teimme
kauniita kaiverruksia, kauniita maalauksia, kauniita patsaita. Luulen, että kaikki päättyi Amerikassa, Sen jälkeen se muutti
muotoaan. Jos nyt katsoo amerikkalaisia naisia, ymmärtää, että heissä ei ole Vapaudenpatsaan kanssa. Jo malliksi pitää hakea
joku jostain ulkomailta, jotta saataisiin malli sellaisen Se arvokkuus, läsnäolo ja äidilliset ja suoja, jonka tarjoaa vahvuudellaan.
Jokainen on täällä näin väsynyt. Jokainen on nirsoileva kullannuppu. Kukaan ei halua ottaa vastuuta mistään, vaan laittaa vastuu
jonkun Siinä seisoo suurenmoinen miestä suojelevan naisen symboli. Sen sijaan sama suojelu on nyt muuttunut miesten
alistamiseksi. Sen sijaan, että miehistä olisi tullut miehiä, Asiat ovat menneet päinvastaiseen suuntaan. Minun on hyvin vaikea
uskoa, että täällä on ollut myös sellaisia En usko, että voimme enää saada Missä ovat sellaiset äidit, Missä ovat ne
suurenmoiset naiset, lastensa vuoksi, jotta George Washington taisteli koko elämänsä vahva vaimo rinnallaan. Mutta naisista on
tullut täällä He ajattelevat, että pukeutumalla tai käymällä kampaajalla, leikkauttamassa tukkansa kummallisen Puhun nykyajan
naisista, mutta en loukatakseni teitä. Tästä ovat miehet hyvin paljon vastuussa. Katsotaanpa nyt, mihin olemme menossa.
Näette, että koko yhteiskunta on pilalla. Tuntuu kauhealta katsella, mitä tässä maassa tapahtuu. Lapset ampuvat ihmisiä, pienet
lapset ampuvat. Jos kulkee kadulla, kaikki ovat paniikissa. Miten tällaista on päässyt tapahtumaan, kun olette saaneet aikaan ja
nyt heitä ei synny enää yhtään? Mikä on mennyt vikaan, missä? Tiedän, että miehet täällä politiikallaan ja muulla, jota Mutta
Vishnumaya on naisen voima. Hän on naisen voima, ja sanotaan, että amerikkalaiset naiset Missä voima on? Onko voima siinä
kuinka ja kuinka paljon on rahaa? Kuinka monta kertaa on eronnut saanut rahaa – se ei ole naisen voima. On ymmärrettävä
mihin olemme Naisen voima ei ole miesten orjuuttamisessa, että heidän pitäisi olla kiitollisia että jokaisen pitäisi kadulla
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huomata teidät – se ei ole naisen voima. Se voi olla prostituoidun voima, mutta ei naisen, joka on vapauden symboli. Naisen
voima on samanlainen kuin Äiti Maalla. Katsokaa, kuinka paljon Hän on tehnyt hyväksenne. Hän on antanut teille kaiken
Kaikkialla, missä Hän laskeutuu alas, ja antaa teille suurta iloa ja onnellisuutta ja kantaa maailman kaikki ongelmat, vaikka
olemme tehneet Hänelle kaikenlaista, vaikka olemme louhineet kaikkia silti Hän antaa meille vaurautta. Sellaisia me olemme!
Kun me olemme menettäneet voimamme, Naisten täytyy pitää huolta On ymmärrettävä, että naisella on Hän ei ole millään
tavalla miestä huonompi, mutta jos hän omaksuu itselleen kehitys alkaa liikkua tuhon suuntaan. Meidän on korjattava kaikki Kun
näen edessäni kuvan Sahaja Yogasta, kun näen, että olemme kaikki yhdessä ja nautimme kaikki yhdessä, haluan nähdä naiseni
ja tyttäreni rakkauden ja uhrautuvaisuuden symbolina, ymmärtäväisyyden symbolina. Silloin uhrautuvaisuuden dynaamisuus
alkaa näkyä, koska miehet ovat potentiaali. Te olette todella potentiaalisia, ja teidän pitää antaa miehille Niistä, joilla ei voi olla
potentiaalista Mitä hyötyä siitä on? Kun taas ne, joilla on potentiaalinen energia, ovat muuttuneet kineettisiksi. Mitä hyötyä siitä
on? Tämän on nyt muututtava. Meidän on ajateltava tätä ja ymmärrettävä. Olemme joutuneet harhaan, olemme todella
ajautuneet harhaan jossakin, ja siitä meidän lapsemme joutuvat maksamaan, heidän lapsensa joutuvat maksamaan, Kääntäkää
huomionne johonkin Tämä on Vishnumayan voima, koska Vishnumaya oli Shri Krishnan sisko. Hän tuli tänne Shri Krishnan
siskona. Ja tietysti Hän on neitsyt. Hän syntyi Shri Krishnan siskoksi. Katsokaas, tarina on hyvin mielenkiintoinen. Jos
ymmärrätte tarinan, silloin ymmärrätte mitä yritän kertoa teille. Tarina kuuluu näin: Kahdeksannen inkarnaation – Sahaja
Yogassa kutsumme Häntä Shri Krishnan, oli synnyttävä. Hän syntyi vankilassa. Hänen vanhempansa olivat vankeudessa.
Samaan aikaan Vishnumaya syntyi kylässä nimeltä Nanda Gram, jossa Nanda-niminen ystävä asui vaimonsa Yeshodan kanssa.
Vishnumaya syntyi tähän perheeseen. Hän oli hyvin voimallinen lapsi. Kun Shri Krishna syntyi, isä kantoi Hänet ulos vankilasta.
Shri Krishnan voimien ansiosta kaikki kahleet ja ketjut hajosivat, ovet avautuivat, ja isä kahlasi Yamuna-joen yli ja kantoi lapsen
Nandan luo. Nanda sanoi: "Minullakin on lapsi, Hän syntyi samaan aikaan." Näettekö, millaisen voiman tämä lapsi antoi silloin
Äiti Yeshodalle. He sanoivat: "Hyvä. Tehkää näin: ottakaa lapsi mukaanne Millainen uhraus naiselta antaa oma lapsensa, pieni
vauva, kauhean Kamsan surmattavaksi! Ei kukaan äiti tekisi sellaista. Voitteko kuvitella ketään äitiä, surmattavaksi Shri Krishnan
sijaan? Emme tiedä ketään tällaista äitiä, mutta meillä on ollut muutamia jotka ovat tehneet suuria uhrauksia. Tämä oli suurin
uhraus, minkä nainen saattoi tehdä. Hän saattaa uhrata pieniä asioita tai paljon asioita, mutta oman lapsen uhraaminen Nainen
uhrautuu lastensa vuoksi aika tavalla. Hän tekee työtä ja valvoo öitä heidän vuokseen. Hän tekee paljon lastensa hyväksi. Mutta
omasta lapsesta luopuminen on jotain hyvin erityislaatuista, jonka Hän teki. Isä vei sitten lapsen takaisin, Adi Shakti neitsyen
muodossa, Kun kuningas Kamsa sitten saapui aamulla, ja kuuli, että oli syntynyt tyttövauva, Senhän piti olla poika, miten
syntyikin tyttö? "Oli miten oli" – hän sanoi –, Hän otti kiinni lapsesta kun Hän karkasi kädestä ja nousi ylös taivaalle ja muuttui
salamaksi julistamaan: "Hän, jonka piti kuolla, on elossa edelleen." Kamsa oli kauhuissaan. Kaiken tämän takana näemme
uhrautuvan Yeshodan hahmon ja uhrautuvan isän hahmon yhteiskunnassa, jossa inkarnaation suojeleminen oli tärkeämpää kuin
mikään muu. Kun tällainen asia oli tapahtunut, Shri Krishna sai kasvaa Nandan talossa, jossa Hän sitten ilmeni voimallisena
persoonana. Mutta Vishnumaya on olemassa, ja Hän on äärimmäisen aktiivinen näinä aikoina. Hän asuu sisällänne hyvin
vahvana, Hän istuu vasemmassa Vishuddhissanne. Hän ei anna teidän tuntea syyllisyyttä. "Miksi tunnet syyllisyyttä?" Hän sanoo
koko ajan: "Miksi tunnette syyllisyyttä? Miksi olette onnettomia? Olette oivaltaneita sieluja, olette sahaja-joogeja. Nouskaa pois
sieltä! Syyllisyys ei ole hyvä asia – nouskaa ylös! Tulkaa! Teidän täytyy itse löytää tie ulos." Kyllä, tuhon hetki on edessänne.
Tämän suurenmoisen maan tuho näkyy jo selvästi olevan tulossa. Tunnen, että on muodostumassa kaksi maailmaa. Toinen on
tuhoutumassa, kuin lootus. Mutta kaiken takana on Vishnumayan Voima. Se on Vishnumayan, Shri Krishnan siskon Voima.
Vishnumaya on feminiini Voima, kuten tiedätte. Hän ei välittänyt mistään maallisesta. Voitteko kuvitella Vishnumayaa
Suojellakseen veljiään ja antaakseen heille kaiken vahvuuden, mitä Hän teki? Mitä Hän teki? Hän tuli tänne puhtaimmassa
muodossaan, Siskona. Teillä kaikilla on täällä monta sahaja-joogi -veljeä. Teillä on varmasti muitakin veljiä. Tämä puhtauden on
tultava naisiin. Jos tällaista puhtautta ei heissä ole, heillä ei ole voimia, he ovat voimattomia. Tulemme tärkeään
johtopäätökseen: siellä missä naiset ovat puhtaita ja siveitä, jumaluuksien voimat läsnä. Meidän vastuunamme on olla hyvin
siveitä ja puhtaita ja olla siskoja veljillemme, että veljet ovat myös suojassa maailman houkutuksilta; että heidänkin huomionsa
olisi Tämä on todella suurenmoinen päivä tulla tekemään tätä Pujaa tänne Amerikkaan. Kerron teille siitä kaiken, mutta
ymmärtäkäämme, että me olemme voima, me olemme voima. Emme ole voima, jota voi hallita Olemme voima siksi, että
olemme sahaja-joogineita, Miesten on tärkeää ymmärtää naisten arvo. Miehet tässä maassa saattavat näyttää kaalinpäiltä,
mutta he voivat olla todella kauheita ihmisiä. koska heillä ei ole ymmärrystä Jos mies ei ole kunnossa, kuinka Jos mies ei usko
siveelliseen elämään – joillekin tai useimmille miehille He eivät ole koskaan uskoneet Tämä meiltä puuttuu, ja kun poikiani,
heidän siveytensä pitää olla loistokasta. Koko olemuksen pitää loistaa siveyttä. Kun ihmiset katsovat heitä, heidän pitää sanoa:
"Ooh, siellä menee viattomuus. Katsokaa, kuinka viattomuus ja siveys kulkevat yhdessä!" Miehissä on tämä: viattomuus. Ei ole



tarpeellista olla liian ovela. Kukaan ei pysty petkuttamaan teitä, ja viaton henkilö voi yhdellä huitaisulla tappaa sata kelvotonta.
On siis tärkeää, että miehetkin ymmärtävät viattomuuden arvon. Hän oli siis Shri Krishnan sisko. Katsotaanpa Shri Krishnaa
lapsena, kuinka viaton ja voimallinen Hän oli! Hän halusi syödä voita. Hän halusi syödä voin siksi, että kaikki siellä Gokulissa
tehty voi lähetettiin Mathuraan, jossa Ja hänen sotilaansa tulivat vahvoiksi Hän ei siis halunnut antaa voita heille, lauman pieniä
lapsia ja aloitti leikin, jossa lapset Voita pidettiin katosta roikkuvassa ruukussa, ja lapset kiipesivät ylös ja söivät kaiken.
Lapsuudessaan Hän aloitti ja sitten kaikki lapset kiipeilivät Voita ei jäänyt yhtään jäljelle, Näin tapahtui, ja eräänä päivänä Hän
kysyi: "Söitkö tämän voin? Voita oli Hänellä ympäri naamaa. Krishna sanoi: "Miten? Miten olisin voinut syödä? Katso, enhän Minä
ylety sinne." Katso nyt, enhän Minä ole voinut syödä." "Otit siis kepin, jolla rikoit ruukun?" "Ei, ei, en rikkonut." "No mitä tämä on
kasvoissasi?" "No, kun kaikki Minun kaverini söivät sen. Laitoin voita suulleni, että voisit kurittaa Minua." Hän puhui viattomasti
kuin tavallinen lapsi, tavallinen, yksinkertainen lapsi. Äiti sanoi sitten: "Hyvä on. Annapas kun katson suuhusi." Krishna avasi
suunsa, ja äiti näki kokonaisen, kokonaisen universumin pyörivän Hänen suussaan. Hän näkee sen, ja sanoo: "Oi Herra, anna
minulle anteeksi. Minä unohdin! Unohdin kokonaan, että Sinä olet ja minä epäilin Sinua!" Ja hän lankesi polvilleen Krishnan
eteen. "Teossasi täytyy olla jokin tärkeä näytelmä." Yksinkertaisen, viattoman lapsen lailla Lapsen viattomuus ja neitsyen
viattomuus, tai voi sanoa neitsyen puhtaus ja lapsen viattomuus synnyttivät Amerikan. Siitä on tämä maa luotu. Voitte siis
kuvitella, miten tässä maassa on nyt kauneutta kaikkialla. Mihin tahansa meneekin, siellä on vehreyttä. Menin Los Angelesiin,
joka on autiomaa, mutta silti siellä on vettä ja Teillä on kaikkea, mitä ihminen voi pyytää, mutta jotain puuttuu: ymmärrys siitä,
miksi ja miten Kuten kerroin, se on luotu Jos emme pysty ajattelemaan silloin emme koskaan voi kypsyä Ei tarvitse loukkaantua,
jos joku kertoo teille: "Tällaisia me olemme." Perimmältään olemme tällaisia, ja loppujen lopuksi meidän täytyy ymmärtää tämä
ja kasvaa luonteeltamme aidoiksi amerikkalaisiksi. Mutta huomataankin, että on Esimerkiksi pienet lapset, on tietenkin Pienet
lapset saattavat tapella keskenään. Hyvä on. Tappeleminen ei haittaa. Mutta se ei riitä, he tappavat vanhempiaan. He tappavat
isovanhempiaan. Mitä tällainen on? Miten sellaista voi tapahtua? Minne olemme kadottaneet viattomuuden? Mitä olemme
tehneet väärin? Missä on menty vikaan? Meidän on tehtävä täyskäännös. Jos todella tunnette olevanne amerikkalaisia, teidän
on pelastettava tämä maa. Se on täydellisen tuhon partaalla. Ette tajua, mitä on tulossa. Kysymys ei ole AIDS:ista, josta olen niin
huolissani, eikä se ole Kysymys on oman itsenne menettämisestä Kun teillä on robotteja, teistä tulee samanlaisia, ja tuhoatte
itsenne sillä tavalla. On kysymys hyvin vakavasta asiasta, sillä ette näe sitä. Teidän täytyy todella rukoilla: "Oi Luoja, ole hyvä ja
pelasta tämä maa!" Teidän ei pitäisi pyytää mitään muuta kuin "Pelasta tämä suurenmoinen maa!" ja Virata hallitsee
Vishuddhissa. Tämä on todella vaikea asia Minulle. Kaikki on täysin päälaellaan. Minun täytyy aloittaa Amerikasta, Aloitin
Amerikasta. Tulin tänne, kuten kerroin, ja edelleenkin monet ovat pelkkiä tuoleja. Kaikki syvällisyys on hävinnyt aivoista. Kaikki
ihmisen edistysaskeleet Ja jonkin ajan kuluttua heistä tulee kuin kiviä. He eivät tunne mitään, he eivät kuule mitään, he eivät
ymmärrä mitään. He eivät kasva enää. Mitä Minun pitäisi tehdä? Tämä universumi, joka luotiin täytyy muuttaa toisenlaiseksi
universumiksi, joka on hyvin suuri muutos. Kaikkien sahaja-joogien on heidän olemassaolonsa tärkeys sahaja-joogeina. He ovat
ensisijaisesti sahaja-joogeja Mutta jos he ovat ensisijaisesti amerikkalaisia, Se ei ole mitään harrastusta, kuten "siellä pidetään
seminaari, mennään sinne, se oli hyvä" – sitten takaisin kotiin, Teidän täytyy todella meditoida, tehdä töitä. Te olette ihmisiä,
jotka tulevat ja lopulta koko universumin. Teidän pitää se ymmärtää. Se ei ole minun työtäni. Teidän on nähtävä tämä ja
ymmärrettävä, Sahaja Yogassa amerikkalaisilla Muistan, kuinka alussa maksoimme kaikki amerikkalaisten kulut, että he tulisivat
Intiaan. Heistä pidettiin huolta ylenpalttisesti. Kaikki kysyivät: Miksi maksatte heidän ruokansa? Miksi haluatte heitä kohdeltavan
näin? Mitä ihmeellistä amerikkalaisissa on? He kasvattavat vain lisää egoaan." Vastasin: "Te ette tiedä." Tietysti kaikki he ovat
nyt hävinneet. En näe heitä enää missään, mutta joka tapauksessa haluni, Olen hyvin iloinen, että olette kaikki täällä, ja että
pystyin tulemaan tänne Vishnumaya-pujaan. Toivon, että saamme siitä syntymään jotakin. En tiedä kuinka pitkälle olemme nyt
päässeet. Hienojakoisella tasolla Ganesha-puja auttoi paljon, ja voin nähdä kahden maailman Toinen on elävä ja sykkivä,
värähtelyjä täynnä oleva, josta syntyy lootus, ja toisesta tulee liero, muta, lieju. Näen sen hyvin selvästi, Ganesha-puja Katsotaan
nyt, jos tämä Vishnu-puja tekisi meistä dynaamisia, rakastavia, lempeitä ja myötätuntoisia sahaja-joogeja ja loisi niin että ihmiset
näkisivät teissä Heidän pitäisi nähdä teidät loistavan taivaalla, ja heidän pitäisi sitten tulla Sahaja Yogaan ja nousta ylös Shri
Krishnan odotusten tasolle. Jumala siunatkoon teitä!
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Shri Rama Puja. Les Avants (Switzerland), 4 October 1987.
Tänään juhlimme Sveitsissä Shri Raman kruunajaisia Dassera-päivänä.

Dassera-päivänä tapahtui monia asioita. Tärkein niistä oli, että Shri Rama "kruunattiin" kuninkaaksi sinä päivänä. Hän myös
tappoi Ravanan sinä päivänä. Moni saattaa kysyä: "Miten Hän saattoi tappaa Ravanan ja Hänet "kruunattiin" samana päivänä?"
Niinä aikoina meillä oli Intiassa ääntä nopeampia lentokoneita, ja - se on totta - ja koneen nimi oli Pushpak, mikä tarkoittaa
'kukkaa'. Nimi oli Pushpak, ja se oli valtavan nopea. Tapettuaan Ravanan, Hän saapui Ayodhaan vaimonsa kanssa, ja saman
päivänä Hänet kruunattiin. (Navaratrin) yhdeksäntenä päivänä Hän palvoi Jumalatarta saadakseen voiman, Shaktin, aseilleen, ja
kymmenentenä Hän tappoi Ravanan. Kuvitelkaa kuinka edistyksellisiä ihmiset olivat silloin Shri Raman valtakauden aikana. Syy
siihen on se, että kuningas oli inkarnaatio; Hän oli myös hyväntahtoinen kuningas, kuten Sokrates kuvaili.

Shri Raman tarina on kokonaisuudessaan hyvin mielenkiintoinen, ja Hänestä on nyt kaunis videosarja, jonka Intian televisio on
tehnyt, ja jota myydään edullisesti, ja ehkä voimme esittää teille yhden niistä, kun tulette Intiaan. Sanotaan, että Raman tarina
kirjoitettiin jo ennen Hänen syntymäänsä. Ennen kuin siitä oli aavistustakaan. Näkijä, Valmiki, kirjoitti koko Shri Raman tarinan.
Shri Raman syntymä sai alkunsa Agnista, tulesta, ja Hän syntyi Suryan, auringon, hallitsijasukuun. Kaiken kaikkiaan, koska Hän
oli syntynyt Agnin, eli tulen, siunauksesta ja Suryan hallitsijasukuun, Hän oli yksi kaikkein lempeimmistä 'avatareista', mitä
koskaan on ollut. Hänen tiedetään olleen hyvin … … tämä englannin kieli … muodollinen henkilö, 'sankoch' - että Hän saattoi
mennä vaikka kuinka pitkälle ratkaistakseen ongelmia, sen sijaan, että käski muiden tehdä jotain. Meillä on Intiassa edelleen
monia tällaisia ihmisiä. Kuten eräs pääministerimme, Lal Bahadur Shastri, ja jos hän istui huoneessa, jossa oli muitakin ihmisiä,
ja jos valot olivat päällä, vaikkapa päiväsaikaan, ja hän halusi sammuttaa ne, hän ei pyytänyt ketään sammuttamaan niitä. Hän
vain nousi hitaasti tuolistaan, käveli katkaisijalle ja sammutti valot, eli, hän ei pyytänyt keneltäkään mitään.

Tämä on yksi Shri Raman suurimmista ominaisuuksista, että Hän ei pannut ketään tekemään mitään itselleen, tai määrännyt, tai
käyttänyt ketään tähän tarkoitukseen. Katsokaas, Hän oli tulen siunaus ja syntynyt Suryassa. Mutta nyt ihmisillä, jotka ovat
tulleet ehkä hyvin alhaisista perheistä, negatiivisista perheistä, voi sanoa vasemmanpuoleisista perheistä, joilla on kaikenlaisia
ongelmia, heillä on todella huonossa kunnossa oleva Agnya ja Surya. Henkilön, joka on syntynyt Suryassa, on oltava
äärimmäisen nöyrä. Hän näyttää, että mikään ei vaikuta häneen, mikään ei saa häntä tuntemaan olevansa jotain suurta. Kun
sitten katsomme Hänen elämäänsä eteenpäin, Hän oli hyvin nöyrä. Nyt näemme ihmisiä, jotka halveksivat toisia: "En pidä
sinusta", "En pidä", "Ei ole hyvä", "Se on hyvin hankalaa", se on merkki ihmisen erittäin alhaisesta luonteesta, luonnetta on, mutta
se on alhainen. Jos jollakin on edes hieman luonnetta, se näkyy suvaitsevaisuutena muita ihmisiä kohtaan. Suvaitsemattomuus
on merkki äärimmäisen egoistisesta ihmisestä, joka on itserakas ja turhamainen. Shri Raman valtakunnan alamaiset rakastivat
Häntä hyvin paljon, ja Hänellä oli hyvin kaunis vaimo, jonka isä oli suuresti kunnioitettu Janaka, ja Hän oli isänsä rakastama
poika.

Mutta silti Hän oli erittäin nöyrä ihminen, ja kaikessa Hänen luonteessaan saattoi nähdä kauneuden. Esimerkiksi, Hän kulki
pienellä veneellä lähtiessään maanpakoon. Mies, joka kuljetti Häntä, oli tavallinen venemies. Venemies järkyttyi kovin
huomatessaan istuvansa Ayodhyan kuninkaan edessä, eikä hänellä ollut kunnollisia vaatteita päällään. Shri Ramalla itsellään ei
ollut päällään muuta kuin 'valkala' - vaatteet, joita kylissä asuvat käyttävät, tai primitiivisillä alueilla asuvat käyttävät, eräänlaiset
lehdistä valmistetut. Hänen oli pukeuduttava sellaisiin, koska Hänen äitipuolensa pyysi sellaista suosionosoitusta isältä. Silloin
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Shri Rama vain sanoi hänelle: "Miksi huolehdit? Minulla on vain tämä päälläni. En ole enää kuningas. Istun edessäsi näin.

Voit olla aivan rauhassa. Enkä Minä tiedä edes miten tätä venettä ohjataan, kun taas sinä tiedät, joten miksi huolehdit?" Tällä
tavalla Hän kohteli sellaisiakin, joita voidaan pitää yhteiskunnan alimpina, ja asetti heidät jalustalle, mikä osoitti Hänen
kunnioittavan ihmisiä. Häntä kutsuttiin nimellä 'Mariada Purushottama', mikä tarkoitti, että Hän tiesi kuinka pitkälle ihmisten
kanssa voi mennä, 'mariadat', kuinka puhua ja kuinka lähestyä ihmisiä, kun me taas näemme huonosti käyttäytyviä ihmisiä,
huonosti käyttäytyviä miehiään, vaimojaan, lapsiaan ja kaikkia kohtaan, ja ulkonakin he ovat käymässä toistensa kimppuun.
Tällainen on täysin Shri Raman vastaista, kuin Ravanan käytöstä. Ei edes Ravana ollut sellainen. Hänkään ei ollut sellainen
luonteeltaan, koska hänessä oli tiettyä dharmaa sisällään. Hän oli oivaltanut sielu, mutta hänestä tuli 'rakshasa', koska muuttui
ylimieliseksi. Mutta hänenkään ylimielisyytensä ei yllä monen nykyajan ihmisen, nuoren naisen ja miehen tasolle, joita kuulen ja
näen, ja yllättäen he ovat lyöneet laudalta Ravanankin. Ravanalla oli vain kymmenen päätä, mutta joskus minusta tuntuu, että
nykyajan miehillä ja erityisesti naisilla saattaa olla satakahdeksan päätä.

Ylimielisyys ja vihan ilmaisun määrä on todella typerää ja tekee ihmisestä täysin kelvottoman, mutta sellainen näyttää olevan
ihmisillä hyvin yleistä ja Sahaja Yogaankin heitä jotenkin luikertelee. Kaikkivaltias Jumala halveksii syvästi tällaisia ihmisiä. Kun
mennään eteenpäin Hänen elämässään, Hän meni kerran erääseen kylään, jossa hyvin vanha, alkukantaiseen heimoon kuuluva
nainen, jolla oli vain muutama hammas, oli tuonut pieniä hedelmiä, joita kutsumme nimellä 'ber' (jujuba), ja hän antoi niitä Shri
Ramalle: "Shri Ram, minä olen säästänyt nämä Sinulle. Muuta minulla ei ole. Ja olen maistanut niitä kaikkia." Jos Intiassa
käyttää jotain suussaan, se on sen jälkeen 'uttishta', kukaan ei enää koske siihen. Nainen sanoo: "Olen maistellut näitä kaikkia
puremalla hampaillani, ja todennut, että mikään niistä ei ole hapan." Naine tiesi, että Shri Rama ei pitänyt happamista
hedelmistä: "Mikään näistä ei ole hapan, joten voit syödä niitä." Jos jotain tällaista tekisi lännessä, saattaisi saada kunnon
läimäyksen. Rama syöksyi heti naisen luo ja otti hedelmät hänen kädestään, suuteli hänen kättään ja sanoi: "Hyvä, hyvä, Minä
syön ne."

Hän söi ne suurella innolla. Lakshmanaa nainen ärsytti hieman: "Mitäs tämä nyt on?" Mutta Sitaji sanoi: "Ooh, pidätkä niistä
kovasti?" Rama sanoi: "Kyllä, mutta en aio antaa sinulle yhtään." Sita sanoi: "Mutta Minähän olen toinen puoliskosi. Sinun täytyy
antaa." Rama antoi sitten muutaman Sitalle, joka söi: "No, ovatpas hyviä! Tämähän maistuu taivaalliselta nektarilta." Ja
Lakshmana tuli hyvin kateelliseksi. Hän sanoi: "Kälyseni, enkö minäkin saisi hieman?"

Hän vastasi: "Ei. En voi antaa. Pyydä veljeltäsi. Minulta et saa, minulla on niin vähän. Mikset kysy veljeltäsi?" Niinpä hän kysyy
veljeltään: "Saisinko minäkin hieman?" Shri Rama hymyili ja antoi 'ber'-hedelmiä, joita oli syönyt, tai kokeillut hampaillaan tämä
alkukantainen nainen, joka Intian brahminististen lakien mukaan oli oikeastaan hylkiö. Shri Raman suloisuus, tapa, jolla Hän sai
ihmiset tuntemaan olonsa mukavaksi, niin kuin esimerkiksi osteri, joka saa pienen kivensirun sisälle kuoreensa, ja alkaa erittää
kirkasta nestettä ja peittää kivensirun sillä ja muuttaa sen helmeksi, jotta olisi mukavaa. Hän ei halunnut mukavuutta itselleen.
Rama on hieman erilainen, sillä Hän halusi tehdä kaikista timantin tai helmen, niin että ihminen alkaisi loistaa ja näyttää hienolta,
ja näin Hän tuli tyytyväiseksi.

Jos haluaa saada itseensä Hänen ominaisuuksiaan, on aluksi ymmärrettävä Shri Raman sisäinen asema. Shri Rama sijaitsee
sydämenne oikealla puolella, oikealla, oikeassa sydämessä. Hänen paikkansa on siellä. Mutta ihmisessä ei ole oikean puolen
sydäntä. Jos kerrotte, että on oikean puolen sydän, niin teiltä kysytään: "Mitä, onko sydämiä kaksi, vai peräti kolme?" Sahaja



Yogassa meillä on kolme sydäntä: yksi vasemmalla, toinen oikealla ja kolmas keskellä. Oikea sydän on hyvin tärkeä. Oikea sydän
pitää huolta koko keuhkojen alueesta, molemmista keuhkoista, kaulan alueesta, henkitorvesta, nenän sisäosasta. Ulkoiset osat,
tai ulkomuodot tulevat Shri Krishnalta, mutta kaikki sisäiset osat ovat Shri Raman luomia. Ne ovat sama asia, mutta toinen toimii
sisäpuolella ja toinen ulkopuolella.

Shri Rama antaa korvien sisäosat. Hän antaa silmät, silmien sisäosat. On paljon tärkeämpää pitää sisäpuoli kunnossa, kuin
ulkopuoli. Shri Rama on hyvä esimerkki, Hän ei koskaan piitannut siitä, miltä ihminen näytti ulkoisesti. Koska Hän tuli ennen Shri
Krishnaa, Hän pyrki rakentamaan ihmisen sisäistä puolta. Voidaan siis sanoa, että vaikka Hän on oikeassa sydämessä, Hän
toimii Hamsa Chakran kautta ja osittain Vishuddhi Chakran sisäpuolen kautta. Sillä Shri Krishnan sisällä on - Shri Vishnu. Joku ei
esimerkiksi ole hyvännäköinen lännen normien mukaan; Minusta lännen ulkonäkönormit ovat aika hassuja, koska ne eivät näytä
Shri Krishnalta eivätkä Shri Ramalta. Shri Rama oli hyvin terve ja kookas, ja Hänen kätensä ulottuivat polviin saakka, 'ajanabav',
tarkoittaa henkilöä, joka on muodoltaan 'ajanabav', ja Hän oli tanakka, molemmat olivat tanakoita. Heidän täytyi olla tanakoita…,
… vaikka hän olikin syntynyt Agnista, mutta Shri Vishnun pääelementti on vesi.

He olivat siis kumpikin tanakoita. He eivät olleet mitään tikkuja, kuten nykyajan ihanteet, että täytyy olla laiha kuin tikku tai
tuberkkelipotilas. Mutta se ei tarkoita, että kaikki tanakat ihmiset ovat hyviä. Loogisesti me aina ajattelemme näin, jos Äiti sanoo
niin, silloin tanakat ovat hyviä. Se ei tarkoita sitä. Puhun sisäisestä puolesta. Sisäinen puoli on täysin päinvastainen. Sisäinen
puoli on täydellisen kaunis ja täydellisen täynnä rakkautta, hellyyttä ja lämpöä. Jos ihmisellä ei ole näitä ominaisuuksia, se on
merkki henkilöstä, joka ei ainakaan ole sahaja-joogi. Henkilö, joka on hyvin äänekäs, puhuu kovalla äänellä, nauraa väärissä
paikoissa, hänen täytyy olla puolihullu, mutta ei voi olla sahaja-joogi.

Katsokaas, Shri Raman pehmeys menee äärimmäisyyksiin, jota kutsun sanalla 'sankocha', muodollinen, mutta ’muodollinen’ ei
ole oikea sana, vaan 'sankoch'. Kerran, kun Shri Rama taisteli Ravanaa vastaan, Hän alkoi ampua nuolillaan Ravanan kymmenen
päätä yhden kerrallaan. Ja kun yhden pään ammuttuaan Hän ampui toisen, silloin ensimmäinen tuli takaisin, koska Ravanalla oli
sellainen siunaus, että kukaan ei voinut tappaa häntä iskemällä päähän. Silloin Lakshmana sanoi: "Tiedät varmasti, että Ravanaa
ei voi tappaa päähän ampumalla, niin miksi et ammu häntä sydämeen?" Rama vastasi: "Syy on se, että juuri nyt hänen
sydämessään on Mahalakshmi, Sita. Sita istuu hänen sydämessään. Miten siis voisin ampua häntä sydämeen? Koska Hän on
siellä, Hän saattaa vahingoittua." "Mitä hyötyä on sitten ampua häntä päähän?" Lakshmana kysyi.

Rama vastasi: "Kun ammun Ravanaa päähän oikein nopeasti, hänen huomionsa menee sinne. Ja heti kun hänen huomionsa
menee päähän, silloin voin ampua häntä sydämeen." Näettekö mikä 'sankoch'? Näettekö mikä 'sankoch', tapa, jolla Hän puhui?
Sitten ... Tina, mikä sinua vaivaa? Miksi koko ajan hymyilet tuolla tavalla? Etkö voi pysyä hiljaa? Miksi pitää hymyillä joillekin
asioille, kun ei tarvitse hymyillä? Rauhoitu! Ja kerran tapahtui niin, että Hän oli hyvin kiltti eräälle hyvin rumalle naiselle,
Shurpanakalle, joka tuli viekoittelemaan Häntä.

Nainen kysyi: "Rama, menisitkö naimisiin kanssani?" Mennä nyt kysymään sellaiselta kuin Rama, joka on 'Mariada
Purushottama', jotain sellaista. Joku toinen olisi vähintäänkin lyönyt naista. Mutta Shri Rama hymyili ja sanoi: "Olen pahoillani,
arvon rouva. Minulla on vaimo ja uskon yksiavioisuuteen, 'eka patni vrat'. Siksi en valitettavasti voi mennä naimisiin kanssasi."
Mutta ilkikurisesti Hän sanoi: "Mutta tuolla on veljeni. Hänen vaimonsa jäi Ayodhyaan. Kysy häneltä." Niinpä hän meni … Nainen
meni ja kysyi: "Lakshmana, menisitkö naimisiin kanssani?"



Hän oli muuttunut hyvin kauniiksi. Hän oli muuttanut itsensä kauniiksi naiseksi. Hän oli varmaan käynyt jossain
kauneussalongissa, ja muutti itsensä sellaiseksi, ja seisoi siinä. Lakshmana katsoi naista vihaisena: "Sinä senkin rumilus, miksi
kyselet sellaista?" Ja hän leikkasi naisen nenän irti. Tämä tapahtui Nasikissa, ja siitä nimi Nasika, mikä tarkoittaa nenää, ja siksi
tekin olette käyneet Nasikissa, paikassa, jossa Lakshmana leikkasi naisen nenän irti. Lakshmana oli hyvin vihainen, mutta Shri
Rama ei. Hän sanoi hyvin vakuuttavalla tavalla: "Katsos, Minulla on vaimo ja Minä uskon yhteen vaimoon." Toinen Hänen
luonteenpiirteensä oli, että Hän oli johdonmukainen. Hän ei ollut koskaan epäjohdonmukainen kuten Shri Krishna.

Shri Krishna oli diplomaatti, ja diplomaattisuus on epäjohdonmukaisuutta. Shri Krishnan tyyli oli erilainen. Mutta … Mikä ihme
sinua vaivaa? Mistä on kysymys? Tule istumaan tänne. Tule istumaan tälle puolelle, Tina. Tule istumaan toiselle puolelle. Miksi
puhut hänelle? Mene istumaan taakse. Mene.

Hän on aiheuttanut jo paljon harmia Minulle Punessa, ja nyt täälläkin. Silloin kun Minä puhun, älkää jutelko toisillenne, pyydän. Se
on vähintä mitä voitte tehdä Minulle. Kukaan intialainen ei käyttäydy tällä tavalla. Se on hyvin häiritsevää. Minä keskityn teihin,
miksi te ette keskity Minuun. Jos kerron jotain hauskaa, silloin voi nauraa. Miksi pitää jutella toisten kanssa, en ymmärrä sitä.
Olen pahoillani, että Minun oli sanottava tämä juuri nyt, kun kerron Shri Ramasta. Shri Rama ei olisi sanonut näin.

Mutta Sahaja Yogassa ei voi koko ajan käyttäytyä kuin Shri Rama. Joskus täytyy olla myös kuin Parashurama, muuten asiat eivät
toimi. Kun katsotaan edelleen Hänen luonnettaan, joka oli niin kaunis, niin huomataan, että Hän oli hyvin johdonmukainen. Kaikki,
mitä Hän sanoi, Hän myös toteutti koko elämänsä, esimerkiksi: "Minä uskon yksiavioisuuteen, 'eka patni vrat'." Hänellä oli
epäilemättä mukava ja hyvin kaunis vaimo, mutta Hän lähti Ravanan mukaan, ja Rama jäi yksin. Haluttiin tehdä eräänlainen
'yAgnya', 'Rajasurya yAgnya' (kuninkaallinen tuliseremonia), jonka tarkoituksena oli auttaa valloittamaan koko maailma. Ramalta
kysyttiin: "Sinun täytyy mennä naimisiin, koska vaimon täytyy olla mukana." Hän vastasi: "En voi, sillä kukaan ei voi korvata
vaimoani, enkä voi mennä naimisiin. Voin jättää väliin tämän 'yAgnyan', mutta en voi mennä uudelleen naimisiin." He sanoivat:
"Hyvä on, voimme sitten tehdä niin, että valmistamme Sitasta kultaisen patsaan, ja käytät tätä patsasta esittämässä vaimoasi."

Rama vastasi: "Tähän voin suostua." Hän riisui yltään kaikki korunsa, joista tehtiin Sitan patsas, ja Hän suoritti 'yAgnya'-riitin. Hän
noudatti itse perusteellisesti kaikkea, mistä puhui. Hän oli täydellinen dharmassaan. Toinen tapaus oli se, kun Sita oli kadonnut,
Hän ei enää nukkunut vuoteella, vaan aina Äiti Maan päällä. Ei koskaan vuoteella, ainoastaan Äiti Maan päällä. Sitä tuskaa, jota
Hän koki vaimostaan, ovat kaikki Intian runoilija kuvanneet kauniisti. Kun Sita sitten lopulta lähti Raman luota hyvin
salaperäisellä tavalla, Hän vain katosi Äiti Maahan, koska Äiti Maa oli luonut Hänet, ja siksi Sita katosi Äiti Maan sisään. Silloin
Shri Rama oli täysin hukassa, ja Hän hyppäsi Sarayu-jokeen ja katosi vesielementtiin, josta Hän oli syntynyt. Tämän miehen oli
luovuttava vaimostaan.

Tätä taustaa vasten voitte nähdä Raman luonteenlaadun nousun ja laskun. Yhteiskunta, jossa Hän eli ja valtio, jota Hän hallitsi,
eivät hyväksyneet vaimoa, joka oli elänyt Ravanan kanssa. Ja ihmiset alkoivat puhua siitä. Niinpä hyvänä kuninkaana Hän vain
päätti, että Hänen vaimonsa oli lähdettävä ikiajoiksi. Sitten Shri Rama lähetti Shri Sitan luo kauniissa vaunuissa pääministerinsä



ja veljensä Lakshmanan, jotka ottivat Shri Sitan mukaansa ja kertoivat, mitä oli tapahtunut, ja että Shri Rama oli pyytänyt heitä
viemään Hänet Valmikin ashramiin. Tämän seurauksena Sita järkyttyi ja sanoi - Hän oli Adi Shakti, joten Hänen ei tarvinnut
välittää - Hän sanoi: "Jättäkää Minut vain tänne." Hän oli hyvin itseään kunnioittava. Hän ei sanonut: "Ei, ei, ei, Minä tulen Hänen
luokseen", tai: "Haastan Hänet oikeuteen ja vien kaikki rahat. Miten Hän uskaltaa heittää Minut ulos." Ei mitään sellaista.

Tällaista on naisellinen arvokkuus. Hyvin ystävällisesti Hän sanoi: "Hyvä on, nyt olet kuullut veljeäsi. Olen sinun kälysi, ja myös
sinua vanhempi. Nyt tottelet Minua. Kälynäsi käsken sinua nyt menemään. Jättäkää Minut yksin, enkä halua, että enää
karkotatte Minut jonnekin." Ja Hän oli vielä raskaana. Jos tällaista tapahtuisi täällä; tietysti kauheuksia voi tapahtua, mutta jos
Intiassa tällaista tapahtuisi, vaimo tappaisi itsensä, tai hän ei kestäisi sitä. Minusta molemmat ovat sama asia: pakenemista.
Jos ei ole hyökkäävyyttä, on lamaantuminen.

Mutta Hän sanoi: "Ei. Minun on synnytettävä nämä kaksi lasta. Voin kyllä pitää huolta itsestäni. Rama osoitti armollisuuttaan,
olen vähäpätöinen, kertokaa Hänelle, että ei kanna huolta Minusta." Ja Hän sanoi Shri Lakshmanalle: "Pidä huolta Shri Ramasta,
muuta en tahdo." Hän sanoi pääministerille, 'mantrille': "Sinun on pidettävä huolta valtakunnasta." Näettekö, mikä arvokkuus,
tasapaino, luonne ja persoonallisuus Shri Ramalla oli. Häntä kutsuttiin nimellä 'Mariada Purushottama'. Ja entä Hänen
vaimonsa. Hän oli yhdenvertainen Hänen kanssaan joka suhteessa.

Kun Ravana piti Häntä vankeudessa, Ravana pelkäsi niin Hänen Shaktiaan, että ei uskaltanut koskea Häneen. Ravana pelotteli
Häntä sanomalla: "Teen näin Intian naisille, teen näin maailman naisille. Teen tällaisia kauheuksia. Synnyn uudelleen. Aiheutan
hankaluuksia." Shri Sita vastasi: "Tee mitä haluat. Sinä et voi koskea Minuun." Ravana ei pystynyt koskemaan Hänen kättään,
koska pelkäsi niin. Hanumana toi Shri Raman sormuksen, ja näytti sitä Hänelle ja sanoi: "Tämä on Shri Raman sormus." Shri Sita
sanoi: "Tiedän.

Kuinka Hän voi?" Hanuman vastasi: "Hyvin." Se oli kaikki mitä Hän halusi tietää. Shri Hanuman sanoi: "Äiti, voin ottaa teidät
selkääni. Voin tehdä sen helposti. Kiivetkää selkääni, niin vien Teidät pois." Shri Sita vastasi: "Ei. En lähde kanssasi. Shri Rama on
urhea kuningas, Hänen pitää tulla itse, taistella ja tappaa Ravana, koska hän on paha, sitten tulen Hänen kanssaan kaikessa
loistossani." Shri Sita ei pelännyt mitään.

Hänelle oli tärkeintä se, että Ravana saatiin surmattua. Hän oli paha, ja Raman pitää tappaa hänet. Millaista rohkeutta naiselta!
Jos näkee nämä molemmat puolet, huomaa kuinka voimallinen naisen luonne on. Se ei ole mitään reagoivaa: "Mieheni on
sellainen, siksi olen tällainen." Tai: "Mieheni ei anna minulle sitä, siksi olen tällainen. Mieheni on lähtenyt, siksi olen lopussa. Mitä
voin tehdä ilman miestäni?" Ei mitään tällaista. Hän seisoo omilla jaloillaan.

Hän sanoo Hanumanalle "ei", ja seisoo omilla jaloillaan sanoen: "Kun Rama tulee ja tappaa tämän pahan ja poistaa sen maan
päältä, vasta silloin Hän voi ottaa Minut mukaansa. En lähde Sinun mukaasi. En lähde pakoon. Ei käy. Kohtaan kaiken itse."
Tällaisen sanominen on naiselta aivan liikaa, jos on joutunut jonkun paholaisen vangitsemaksi paikkaan, joka on vaarallinen
Hänelle, että sanoo: "En lähde. Vaikka mitä tekisit, vaikka mitä temppuja yrittäisit, vaikka mitä sanoisit. En lähde." Kuvitelkaa. ja
Ravana oli todella kauhea ihminen.



Hän yritti kaikenlaisia temppuja, mutta Shri Sita pysyi täysin tyynenä ja hiljaisena ja odotti miehensä paluuta. Onko nykypäivinä
tällaisia naisia? Silloin naiset olivat tyytyväisiä ja tasapainoisia, täynnä luottamusta ja vahvuutta. Tämä on Shri Sitan elämän
viesti. Shri Raman hyvyys tuli esiin, kun Hän alkoi hallita ihmisiä. Hän välitti ihmisten tarpeista. Hänelle oli tärkeää, että Hänen
alamaisensa olisivat onnellisia ja iloisia. Hän piti heistä huolta suurella rakkaudella. Hänellä oli kaksi poikaa, joista Hän piti
huolta lyhyen aikaa, koska he katosivat Äitinsä, Shri Sitan kanssa. Ja he tavallaan löysivät Hänet, kun Valmiki opetti heidät
laulamaan Ramayanaa.

He menivät Ayodhyaan ja lauloivat Ramayanaa. Rama meni heidän kanssaan. Kerran erään 'yAgnya'-riitin yhteydessä, kun he
ottivat kiinni Shri Raman hevosen, Hanumana ei pystynyt voittamaan taistelussa näitä kahta poikaa, ja Hanuman ei käsittänyt
sitä. Nyt Minun täytyy kuvailla teille suuren Hanumanan luonnetta. Hanuman meni Shri Raman luo ja sanoi: "En ymmärrä miksi
en pysty kohtaamaan näitä kahta poikaa. En tiedä keitä he ovat." Shri Rama meni katsomaan. Ja siellä pojat seisoivat jousineen
ja nuolineen. Silloin Shri Sita tuli heidän eteensä ja sanoi: "Ette voi taistella, Hän on teidän isänne." Silloin Hanuman tajusi mistä
oli kysymys ja sanoi: Hyvä on, nyt Minä käyn Shri Raman kimppuun.

Miksi Hän jätti teidät tällä tavalla?" Näettekö kauneuden Shri Hanumanassa, joka oli niin suuri Shri Raman palvoja, joka nyt näki:
"Hän on kohdellut Äitiäni epäoikeudenmukaisesti", ja Hän puolusti sitä. Se oli Shri Hanumanalta hyvin kaunis teko. Kuten
tiedätte, Hanumana on enkeli Gabriel, joka on viattomuus, yksinkertaisuus ja dynaamisuus. Hänen dynaamisuutensa oli
sellainen, että heti synnyttyään Hän sanoi: "Minäpä syön auringon, että se ei polta Intian ihmisiä." Niin Hän sitten nielaisi
auringon. Ihmisten piti sanoa Hänelle: "Vaikka aurinko paahtaakin, se myös auttaa meitä suuresti. Vapauta aurinko. Miksi söit
sen?" Niin Hän sitten vapautti auringon.

Hanumanan koko elämä oli omistettu Shri Raman palvelemiseen. Hän oli Shri Ramalle omistautunut 'bhakta' (palvoja).
Hanumanassa oli myös se vastakohta, että Hänellä oli 'navadha siddhi', yhdeksän siddhiä (voimaa): anima, ganima, raguma, ja
kaikenlaisia, että Hän saattoi muuttua pieneksi, tai suureksi, tai … Hänellä oli monia voimia. Kaikista näistä Hanumanan
siddheistä ja suuresta voimasta huolimatta Shri Rama pyysi Häntä kerran: "Veljeni Lakshmana on saanut iskun päähänsä, ja Hän
on hyvin sairas, kuolemaisillaan. Mene etsimään tietty 'sanjeevani'-yrtti, jota voin hieroa Hänen päähänsä." Hanuman lähti, mutta
ei tiennyt mikä yrtti se oli, joten Hän toi koko vuoren kädessään ja antoi sen Ramalle: "Valitse tästä, Minä en tiedä mikä näistä se
on." Tällainen on Hanumana Shakti. Kaikkine voiminensa Hän oli hyvin nöyrä ja omistautunut. Tämä on vahvan sahaja-joogin
tunnusmerkki. Jokaisen vahvan täytyy olla nöyrä ja väkivallaton.

Mahatma Gandhilla oli tapana sanoa: "Mitä ihmeellistä on heikon väkivallattomuudessa?" Heikon täytyy olla väkivallaton, mitä
suurta siinä on? Se on hänen politiikkansa tai eräänlainen tapa suojautua. Heikon ihmisen on oltava väkivallaton, koska hän ei
voi nousta vastaan, hän ei voi protestoida. Mutta vahvan väkivallattomuus on todellista väkivallattomuutta. Jos vahvat ja ovat
väkivallattomia, se tarkoittaa, että he luottavat voimiinsa. Miksi sellaiset ihmiset, jotka luottavat voimiinsa, hyökkäisivät muiden
kimppuun? He vain ovat paikoillaan: "No, mitä haluat?" Kun he vain sanovat näin, ihmiset juoksevat pakoon. Sellaiset, jotka ovat
väkivaltaisia, vihaisia, kuumaluontoisia, hyökkäävät kaikkia vastaan, kiusaavat ja häiritsevät kaikkia, ovat hyvin heikkoluontoisia
ihmisiä.



Heidän luonteensa on heikko. Jos heidän luonteensa olisi kunnossa, he eivät tekisi kaikkea tuollaista. Se on merkki henkilöstä,
joka on joko riivattu, tai tekee sellaista riivauksen vaikutuksen alaisena, tai on liian heikko ja vihansa riivaama, sillä hänellä ei riitä
voimaa sietää mitään. Kaikkein vahvin on Äiti Maa, sillä Hänellä on sietämisen voima. Sellainen, jolla on sietämisen voima, on
vahva. Sellainen, jolla ei ole voimaa sietää: "En siedä tällaista. En pidä tällaisesta. En kestä…" Sellainen ihminen on hyödytön tälle
maailmalle, ja joskus ihmettelen: "Miksi Jumala loi heidät?" Sellaisen ihmisen kanssa eläminen on hankalaa: "En voi syödä
tällaista. En pidä tällaisesta."

Miksi sitten olet täällä? Kukaan ei pidä sinustakaan. Kukaan ei pidä tällaisesta ihmisestä, ja siksi hän sanoo koko ajan: "En pidä
tästä. En pidä tuosta." Ihmisen voima perustuu asioiden sietämiseen. Kuinka paljon pystyt sietämään, kuinka paljon kestät ilman,
että tunnet? Vaikka olisit keskellä viidakkoa, olet onnellinen. Vaikka olisit palatsissa, olet onnellinen. Olitpa sitten sellaisen tai
tällaisen värinen, minkä tahansa rotuinen, elitpä sitten millaista elämää tahansa, pystyt kestämään sen. Tällainen kestämisen
voima nostaa tasolle, jolla voi omaksua Sahaja Yogan. Tätä ei tarvitse näyttää, se ei ole kärsimistä, ei tarvitse sanoa: "Kärsin, kun
olen tällainen."

Ei tarvitse kärsiä. Kaikki tapahtuu itsestään siinä sivussa. Henkilö, joka haluaa itselleen kaikki mukavuudet, joka haluaa elää
kaiken ylellisyyden keskellä, mutta ei halua minkäänlaisia puutteita tai epäkohtia, on mielestäni kerjäläinen sanan täydessä
merkityksessä. Eli, paras tapa päästä eroon ongelmista on, että ei ole niitä. Tarkoittaa: en aja autoa, joten Minulla ei ole
ajamiseen liittyviä ongelmia. En koskaan soita, joten Minulla ei ole ongelmia puhelimien kanssa. En käy pankeissa, joten Minulla
ei ole ongelmia pankkiasioissa. Ja mikä parasta: Minulla ei ole tuloja - ei siis ongelmia verojen kanssa. Jos jostakin asiasta on
vaivaa, luovu siitä. Miksi pitää olla sellaista?

Ensin hankitaan, ja sitten siitä on harmia. On aika hassua, että kun kaikesta harmillisesta voi päästä eroon hyvin helposti tässä
maailmassa, niin tällaisia asioita ei tarvitse miettiä päässään. Mutta sana 'ongelma' on erityisesti Euroopan yhteisössä hyvin
yleisesti käytetty sana, mutta englannin kielessä emme koskaan oppineet sanaa 'ongelma'. Katsokaas, 'ongelma' sanaa
käytettiin, kun opiskeltiin geometriaa, geometrinen ongelma, mutta että elämässäkin on ongelma. Myöhemmin, kun jouduin
tekemisiin Euroopan yhteisön kanssa, sanottiin: "Ei mitään ongelmaa." "Ongelma on tämä." Ihmiset sanovat sanan 'ongelma'
ainakin sata kertaa päivässä. Eli, ongelma ratkeaa sillä, että ei ota itselleen sitä, mikä aiheuttaa ongelman. Voitte luopua mistä
tahansa. Voitte luopua ihan mistä vain haluatte, jos tiedätte, kuinka irrottaa itsensä siitä.

Monet tulevat sanomaan Minulle: "Äiti, meissä on egoa. Se on ongelma." Vastaan: "No, luopukaa siitä." Sehän on yksinkertaista,
miksi pidätte sen itsellänne? Aivan kuin he haluaisivat sanoa: "Meillä on vaikeuksia tämän asian kanssa, mutta silti tarraudumme
siihen. Esimerkiksi, pelkäämme krokotiilia, mutta haluamme laittaa jalkamme sen kitaan. Ja meillä on ongelma, että krokotiili
syö jalkamme. Luopukaa. Mutta ihmiset etsivät krokotiilin, avaavat kidan, työntävät jalan sinne ja tulevat sitten sanomaan
Minulle: "Äiti, minulla on ongelma. Jalkani on krokotiilin kidassa."

Joutuakseen ongelmiin, on mentävä ongelman luokse. Mutta jos ei mene ongelman luo, miten voi joutua ongelmiin? Esimerkiksi,
ihmisillä on hyvin hölmöjä ongelmia. Jollakin voi olla tällainen ongelma: "Minun täytyy saada vaatteeni silitettyä." Miksi täytyy? Ei



ongelmaa. Laita päälle sellaisina kuin ovat. Kuka katsoo? "Kun kaikilla muillakin on silitetyt vaatteet." Mitä väliä mitä muilla on.

Jos vaatteet eivät ole silitetyt, se on heidän ongelmansa. Tällaisia hölmöjä ongelmia, aivan typeriä. Mutta teidän suurin
ongelmanne taitaa olla kello. Sveitsissä Minun ei pitäisi sanoa niin. Ongelma on vaikkapa sellainen, että pitäisi lähteä
lentokentälle. Heti, kun kertoo jollekin, että täytyy lähteä lentokentälle, eli, Minun täytyy lähteä, ei teidän, niin kaikki alkavat
pomppia, kuin seisoisivat hyppylaudalla. Kaikki alkavat hyppiä sillä tavalla. "Mikä hätänä?" "Äiti, teidän täytyy lähteä
lentokentälle." "Kyllä vain.

Minun täytyy. Mutta mikä hätä teillä on?" "Se on ongelma." Sanon: "Mikä ongelma siinä on? Minun täytyy lähteä. Tiedätte, että
teidän ei tarvitse lähteä mukaan, eikä tarvitse tulla lentokentällekään. Ja jos en mahdu mukaan koneeseen, en aio tulla takaisin
vaivoiksenne, vaan menen hotelliin. Älkää huolehtiko." Mutta miksi olette niin kiihdyksissänne? Ihmiset jännittävät niin sitä, että
ehdin koneeseen, että joskus tuntuu kuin he haluaisivat päästä eroon Minusta.

Tämä on hyvin säntillisten ihmisten ongelma. Jos vaikka sanon: "Tiedän, että kone ei jätä Minua." Tiedän, koska tiedän paljon
asioita, joten Minulla ei ole ongelmia, mutta jos ajattelee, että ei ehkä pääsekään mukaan lennolle, niin ehkä ei pääse. Mutta jos
pääsee, niin hyvä. Jos ei pääse, niin hyvä. Eli, mikä on ongelma? Joko pääsee mukaan lennolle tai sitten ei. Mitä muita
vaihtoehtoja on? Mikä on ongelma, en edelleenkään ymmärrä sitä. Asia joko järjestyy tai sitten ei.

On kaksi vaihtoehtoa. Vain kaksi vaihtoehtoa. Mikä on se kolmas, joka aiheuttaa ongelman, kertokaa. Jos joku on Minulle velkaa
rahaa, niin hän joko maksaa takaisin, tai sitten ei. Mikä on ongelma? Ongelma on se, että kutsutte sitä ongelmaksi, ja haluatte
näin välttää totuuden kohtaamisen. Jos kohtaatte totuuden, tiedätte sen, että tämän miehen pitää maksaa minulle velkansa.
Hyvä, minä kohtaan sen asian. Sanon hänelle: "Hyvä herra, teidän täytyy maksaa velkanne. Teidän täytyy maksaa.

Se on teidän velvollisuutenne, ja jos ette maksa, teette väärin." Menette hänen luokseen, kohtaatte hänet ja kerrotte. Mutta ette
tee sitä. Istutte kotonanne: "Voi Luoja, tämä on ongelma. Se mies ei maksa velkaansa. Voi Luoja. Se on ongelma." Istutte vain
siinä ja hakkaatte päätänne; miten silloin saatte rahanne? Jos kohtaatte asian heti, tulette hämmästymään, mistään ei muodostu
ongelmaa. Sanotaan, että autonne menee rikki.

No, se menee rikki, astukaa ulos, nauttikaa olostanne, kunnes joku ottaa teidät kyytiinsä. Tai, jos ette saa kyytiä, hyvä, jääkää
sinne yöksi. Mitäs sitten? Ei tiikeri tule syömään teitä. Ja jos tiikerin pitää syödä teidät, niin se syö. Mikä on ongelma? En
edelleenkään näe sitä. En näe ongelmaa. Jos tiikerin pitää syödä teidät, se on tarkoitettu niin. Joka tapauksessa kukaan ei kuole.

Synnytte uudestaan. Jos asioita katsoo tästä näkökulmasta, yllätytte, sillä suurta osaa ongelmista ei ole olemassakaan. Ne ovat
kuin omien ajatuksiemme luomia kuplia, ajattelumme aaltojen luomia: "Tämä on ongelma. Tuo on ongelma." Kuten tänään
kerrottiin, että tietylle päivälle ei löydy salia. Hyvä. "Mihin paikkaan sali piti saada?" "Tuonne." "Jos ei saada salia, pidetään
tilaisuus ulkona." Pitää tehdä parhaansa, se on Shri Raman esimerkki teille.



Katsotaanpa, millä tavalla Hän on auttanut meitä. Shri Rama on luonteellaan, tasapainollaan, rauhallisuudellaan, lempeydellään
ja suloisuudellaan näyttänyt meille, kuinka kuninkaan tulee olla hyväntahtoinen ja samalla rakastava aviomies ja isä ja
dharminen persoona. Mutta sen lisäksi Hän meni Maharashtraan; Hän järjesti kaiken niin, että saattoi kävellä Maharashtraan
avojaloin siunaten maan värähtelyillä, sillä sahaja-joogit tulisivat eräänä päivänä kulkemaan Maharashtrassa, ja Maharashtran
maaperän täytyy olla täynnä värähtelyjä. Ayodhassa Hän ei koskaan riisunut kenkiään, koska oli siellä kuningas. Mutta kun He
yhdessä Shri Sitan kanssa menivät Maharashtraan, He riisuivat molemmat kenkänsä antaakseen maalle värähtelyjä. Matkallaan
Hän näki suuren kiven, joka oli kiveksi kirottu nainen, Ahilya. Vain koskettamalla Rama sai naisen taas elämään. Hän teki tällaisia
tekoja yksi toisensa jälkeen kuin ohimennen, mutta Hänen elämänsä tarkoitus oli mennä sinne. Olemme saavuttaneet todella
paljon sisällemme Shri Raman avulla. Shri Rama edustaa 'pranavaita', elintärkeää ilmaa, jota hengitämme.

Jos tämä elintärkeä ilma kuumenee, meidän tulee tietää, että Shri Rama ei enää ole kanssamme. Nenän ja suun kautta ulos
tulevan ilman täytyy tuntua viileältä. En tiedä teistä, mutta Minulle se tapahtuu koko ajan. Kun olette vihaisia, sieraimet
laajenevat, ja ilma on kuumaa, sanat ja kaikki ovat kuumia, silmät kuumottavat, ja kaikki kiertyy ylös, ja teistä tulee raivoisa
Ravana, koska olette unohtaneet Shri Raman luonteen kauneuden. Hän on tuonut keskisydämeemme suurenmoisen asian, Hän
on antanut sisällemme isyyden ominaisuuden. Shri Rama edustaa isyyttä. Teidän on itse päätettävä millaisia isiä olette. Ihmiset,
jotka eivät ole hyviä isiä, kehittävät ongelmia oikeaan sydämeen. Myös sellaiset, jotka eivät ole hyviä aviomiehiä, kehittävät
ongelmia oikeaan sydämeen. Oikea sydän on tärkeä, sillä erityisesti lännessä, jossa ilmasto on niin omituinen, että on
pysyteltävä koko ajan tiiviisti sisällä niin, että kaikki kehon sisällä kuivuu, ja jos silloin ei ole Shri Raman suloisuutta, lämpöä ja
kiltteyttä, voi saada itselleen astman.

Lännessä monet kuolevat astmaan. Jos sen lisäksi riitelette vaimojenne kanssa, kohtelette heitä huonosti, viette heidän rahansa,
huijaatte raha-asioissa ja piinaatte kaikin tavoin, silloin kaikki vain pahenee. Tällä on tekemistä rahan kanssa siinä mielessä, että
Sitaji oli Shri Lakshmi ja Hän oli Shri Raman voima. Shri Lakshmikin suuttuu teille, kun olette huono isä tai aviomies. Siksi Gruha
Lakshmi on hyvin tärkeä. Mutta vaimon on oltava Gruha Lakshmi. Hänen ei pidä olla äkäpussi, ja sitten miehen pitäisi olla kiltti
hänelle. Se on piloille hemmottelua. Se on paha asia. Naisen on oltava Gruha Lakshmi, kaunis nainen, jolla on erittäin kaunis
luonne, joka puhuu miehelleen hyvin 'sankoch' (hillitysti), ja joka pitää huolta lapsista ja perheestä, pitää huolta kotiin saapuvista
vieraista.

Jos rohkaisette huonoja naisia ja tanssitte heidän pillinsä mukaan - eli, heidän täytyy olla kollektiivisesti hyviä; jos he eivät
kollektiivisesti käyttäydy hyvin, jos he ovat kollektiivisesti aggressiivisia, jos he kollektiivisesti piinaavat muita, niin sellaisia
naisia ei pitäisi lainkaan rohkaista, vaan - Tulsidan sanoin - heidät pitäisi piestä. Nykyään kuulostaa pahalta, jos joku sanoo
sellaista, että naiset pitäisi piestä, jos heissä on paljon sellaisia ominaisuuksia, jotka tekevät heistä Gruha Lakshmeiksi
kelpaamattomia. Pieksämiseen ei tietenkään ole mitään tarvetta, mutta tarkoitan sitä, että teidän on häädettävä kaikki tällaiset
'baddhat' naisistanne, se on tärkeää, sillä jos ette onnistu pitämään vaimojanne oikeilla raiteilla, voitte saada ongelmia oikeaan
sydämeen ja lopulta sairastua astmaan. Te ja vaimonne olette osa yhteisöä. Ja yhteisöllä on tiettyjä erittäin tärkeitä lakeja. On
sellaisia kuin 'shri dharma', 'pati dharma', 'mata dharma', 'pita dharma', kaikella on dharma. Miehillä, jotka piinaavat vaimojaan, on
todella huono sydän. Samoin niillä, jotka toimivat täysin vaimojensa tahdon mukaan, on myös todella huono oikea sydän. Teidän
on oltava tasapainossa. Te olette mies ja teillä on vaimo, ja olette molemmat vastuussa hyvistä perhesuhteista.



Se ei ole yksipuolista. Mies tai vaimo ei ole yksinään vastuussa, vaan molempien sillä tavalla, että he toimivat naisen ja miehen
luonteiden mukaisesti, kunnioittavat ja rakastavat toisiaan, jakavat kaiken keskenään ja elävät tavalla, josta ihmiset näkevät, että
he ovat vaunun kaksi pyörää, toinen vasemmalla, toinen oikealla, eikä epätasapainoa ole. He ovat samanarvoisia, eivät
samanlaisia, kuten niin monesti olen sanonut. Shri Raman tapauksessa Hän jätti vaimonsa. Ja mitä Sitaan tulee, Hän jätti
Raman myös. Mutta Sita jätti Hänet kuin nainen, ja Rama jätti Hänet kuin mies. Sita jätti Hänet myös. Mutta Hän teki sen naiselle
sopivalla tavalla. Ja Rama teki sen kuninkaalle sopivalla tavalla. Samalla tavalla, kun nainen toimii, hänen on toimittava kuin
nainen.

Nainen voi tehdä saman asian kuin mies, mutta hänen on oltava nainen, ja miehen on oltava mies. Tällainen on 'Mariada
Purushottama', ylin kaikkien miesten joukossa, joka tarkoittaa, että hän noudattaa kaikkia 'mariadoja', hyveiden rajoja. Rajat ovat
sellaisia, että mies ei pyri nujertamaan muita tai valtaamaan heidän asemaansa. Esimerkiksi, olen nähnyt sellaisia aggressiivisia
miehiä, jotka tulevat tilaisuuksiimme ja ovat aina ensimmäisinä edessäni. Heti, kun ovet avataan, he ovat jossain siellä
seisomassa. He ovat aina ensimmäisinä joka paikassa. Se ei ole 'mariadojen' mukaista. Teidän pitäisi seisoa takana. Teillä on
johtohenkilöitä, he voivat istua edessä. Yrittäkää pysyä takana.

"Haluan olla ensimmäinen…". Olen kerran puhunut "ensimmäisestä ensimmäisten joukossa." Tiedätte tarinan ensimmäisestä
ensimmäisten joukossa. Niin teistä tulee ensimmäinen ensimmäisten joukossa, ja näin käy, kun yrittää leveillä. Tunnen kaikki ne,
jotka ovat sellaisia. Taustalla oleminen on kaikkein kunnioittavinta. Jos yrittää mennä eteen, ryntää ensimmäiseksi, seisoo
lähellä ovea, jos vaikka Äiti tulee… Heti, kun näen tällaisen henkilön, sanon: "Palataanpa takaisin." Jotkut tekevät 'aarteja' vain
saadakseen olla esillä, jotkut heittävät kukkia esiintyäkseen, ollakseen ensimmäisenä. Ja jollain tavalla he myös pääsevät
tärkeään asemaan vakuutteluillaan ja pyytelyillään. Johtohenkilöiden pitää olla tarkkoina eikä antaa tärkeitä tehtäviä ihmisille,
jotka järkyttävät Minua ylimielisyydellään ja esiintymishaluillaan.

Tänään Minun on sanottava eräs asia, että tässä tilanteessa meidän on päätettävä, että jos johtohenkilöiden vaimot eivät ole
nöyriä, kilttejä, myötätuntoisia ja sellaisia Gruha Lakshmeja, jotka ovat todella kilttejä kollektiiville, meidän on poistettava niin
mies kuin vaimokin johtoasemasta. Meillä ei voi olla johtohenkilöitä, joiden vaimot ovat hirveitä. Ei voi, koska johtohenkilön
vaimo on kuin äiti. On olemassa viiden tyyppisiä äitejä, joista yksi on gurun tai johtohenkilön vaimo. Jos johtohenkilöllä on
sellainen (huono) vaimo, on hänen kaikkein järkevintä vetäytyä. Hänen pitää saada vaimonsa kuntoon, tehdä kaikki mahdollinen.
Hän voi olla johtohenkilö vasta sitten, kun vaimo on kunnossa. Tämä on hyvin tärkeä asia, koska olen nähnyt tällaisten naisten
vetävän miehensä alas, ja lisäksi vetävän alas myös Sahaja Yogan, sahaja-joogit ja koko Jumalan järjestelmän. On siis oltava
tarkkana, ja naisten on ymmärrettävä, että jos he ovat johtohenkilöiden vaimoja, heidän täytyy olla äärimmäisen hyviä, kilttejä,
anteliaita, jakavia, huolehtivia, täydellisen äidillisiä eikä suvaita minkäänlaista typeryyttä, ja heidän täytyy oikaista ihmisiä, kun he
tekevät väärin. Heidän ei pidä raportoida kenestäkään miehilleen, eikä ottaa vastuulleen tehtäviä, joita heidän ei kuulu tehdä.

Jos he eivät ole sen tasoisia, heistä ei ole mitään hyötyä ihmisille, eikä heillä ole mitään oikeutta ylpeillä olevansa johtajien
vaimoja. Voimme oppia paljon Shri Raman elämästä ja myös Sitajin elämästä. He ovat molemmat tehneet paljon hyväksemme
ja olleet esimerkkinä. Koko elämänsä ajan he kärsivät ja kärsivät … He elivät kylissä. He elivät metsässä. Ollessaan kuningas ja
kuningatar, he eivät tienneet mitään epämukavuudesta. He matkasivat aina paljain jaloin. He joutuivat kokemaan kaikenlaisia
elämän kärsimyksiä. Kauhea mies, Ravana, ryösti Sitan. Sitan täytyi elää ’rakshasan’ luona, voitteko kuvitella?



Hän eli ’rakshasan’ kanssa, ja siellä Hän näytti suuruutensa. Sitan ja Shri Raman erilaisilla luonteenlaaduillaan he osoittivat
täydentäviä ominaisuuksia itsessään, hyvin toisiaan täydentäviä, ja jos näin on, niin miehen ja naisen väliset suhteet ovat Sahaja
Yogassakin kauniita. Näin pitää olla. Näen, että jotkut ihmiset ovat oikein mukavia, jotkut johtohenkilöt ovat oikein mukavia,
mutta vaimot voivat olla kovia, voivat olla jäykkiä, tai huonokäytöksisiä, hankalia ja itsekkäitä. Tällaisilla luonteenominaisuuksilla
ei voi kasvaa Sahaja Yogassa. On hyvin onnekasta, että miehenne on johtohenkilö, on korkeimmalla paikalla oman maanne
Sahaja Yogassa, ja teidän täytyy yltää hänen kykyjensä ja nimensä tasolle, mutten teillä ei ole arvovaltaa. Siksi Minun on nyt
sanottava tänä Dassera-päivänä: päättäkäämme, että meillä on 'ramraj' Sahaja Yogassa, mikä tarkoittaa hyväntahtoisuutta,
rakkautta, myötätuntoa, turvaa, rauhaa, iloa ja itsekuria keskuudessamme. Kaikki kurinalaisuus on sisällä itsessämme. Mitä
kerroin Shri Ramasta oli se, että Hän itse asetti itsensä 'mariadojen' rajojen sisään. Samalla tavalla meidänkin täytyy asettaa
itsemme 'mariadojen' rajojen sisään.

On todella suuri asia, että tämä tapahtuu Sveitsissä, koska Sveitsi tarvitsee kaikkein eniten Shri Raman siunauksia. Tässä
maassa eletään ja toimitaan hyvin itsekkäästi, hyveellisyyden vastaisesti, turmellaan köyhempiä maita itsekkäällä,
kapeakatseisella ja alhaisella asenteella, ja otetaan köyhien maiden rahat itselle. On hyvin, hyvin tärkeää, että tänään rukoilemme
niiden ihmisten sydämien avautumista, jotka teurastavat muita. Nykyaikana meillä ei ole sotia, mutta he teurastavat ihmisiä
rahan keinoin, he tappavat riistämällä heiltä heidän omat rahansa ja oman hyveellisyytensä. Jos ’ramrajan’ halutaan tulevan,
silloin Raman täytyy syntyä niiden ihmisten sydämissä, jotka ohjaavat liiketoimintaa. Siksi meidän täytyy rukoilla Shri Ramaa:
"Ole hyvä ja myötätuntoinen niin, että voisit syntyä näiden ihmisten sydämissä."

Jumala siunatkoon teitä kaikkia.

Saisinko hieman vettä. En tiedä miten puhuin tänään, koska värähtelyt olivat hyvin vahvat, se oli vaikeaa. Saisinko hieman vettä.
Kiitos.
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"The light of love", Evening before Diwali Puja, Lake of Como (Italy), 24 Ottobre 1987.

Jumala siunatkoon teitä kaikkia. Kaikki Lakshmin siunaukset, tulkoot kaikki Ashta Lakshmin siunaukset yllenne. Jumala
siunatkoon teitä. Haluan nähdä heidät kaikki. Pimeällä tarvitsen näitä, en päivällä. Tänään olemme tulleet tänne viettämään
suurta Deepavali-juhlaa, joka tarkoittaa valojen rivistöä, tai valojen juhlaa. Joku voisi kääntää. Silloin juhlittiin myös Shri Raman
kruunajaisia, eli symbolisesti juhlittiin kuningaskunnan perustamista, jolla on hyväntahtoinen hallinto. Tänään näen teidät kaikki
täällä edessäni kuin valot. Ja näiden valojen kanssa Deepavalia voidaan todella viettää, koska näen näiden silmien välkkeen,
tuikkeen silmissä, joka tulee sisällänne olevasta valosta. Lamppuun laittamme jotain pehmeää, kuten gheetä, jotain hyvin
lempeää ja pehmeää, joka on sydämemme rakkautta.

Se palaa antaen rauhoittavaa rakkauden valoa muille. Henkilö, jolla on tällainen rakkauden valo, rakastaa myös itseään, ja
säteilee rakkautta muille. Olen kuullut tavoista, joilla ihmiset ovat piinanneet itseään tullakseen pyhiksi. Sahaja-joogien ei tarvitse
millään tavalla piinata itseään. Jotta he voisivat olla kirkkaampia valoja, heidän täytyy olla täynnä rakkautta. Ja mistä he saavat
tällaisen rakkauden? Voitte sanoa, että se tulee Minulta, se on totta, mutta puun mahla virtaa joka paikkaan, ja kaikkien puun
osien täytyy elää yhdessä. Jokainen lehti, joka haluaa eristää itsensä muista, kuolee. Eli kollektiivisuus saa teidät kasvamaan.
Kaikki sellainen ajattelu, joilla pidätte itsenne ulkopuolella, tai pysyttelette erossa muista, tai pidätte kotinne erillään kollektiivista,
saattaa olla vaarallista.

Kodit voivat olla erillään, mutta niiden pitää olla kaikkien sahaja-joogien koteja. Kuka tahansa sahaja-joogi, joka tulee taloonne,
on sen omistaja. Pitäisi kehittää itselleen sellainen tunne, että kun vie valon yhdestä huoneesta toiseen, ei sano: "Tämä on minun
huoneeni, joten annan sille valoa, mutta jos menen toiseen huoneeseen, en anna valoa.” Valo on täysin kiintymätön. Jos ette
pidä huolta valostanne, se sammuu. Teidän täytyy pitää huolta siitä siihen saakka, kunnes se on asettunut palamaan kunnolla.
Kun se on asettunut kunnolla, silloin olette vahvoja sahaja-joogeja. Silloin ihmiset näkevät valon kasvoillanne. Silloin valo tulee
esiin heidän elämässään. Jos tähän valoon koskee sormellaan, se polttaa. Mutta rakkauden tuli ei polta koskaan.

Se poistaa kaiken pahan. Se torjuu, ja kääntää teidät pois kaikesta väärästä. Se on kärsivällinen, ja karkottaa pois pimeyden.
Pimeyden sekä sisältä että ulkopuolelta. Diwali-päivää on erityisesti tarkoitettu juhlia valoilla päivänä, jolloin Lakshmi syntyi.
Laksmihan nousi ylös merestä, ja vielä nykyäänkin Lakshmia on runsaasti meren pohjassa. Mutta jos ei ymmärrä Lakshmin
todellista merkitystä, silloin se saa aikaan pimeyttä, ja Lakshmi häviää. Jos esimerkiksi joku saa paljon rahaa: hän rakentaa heti
huippuhienon baarin kotiinsa. Sitten hän kutsuu ystäviään drinkille. Hän juo heidän kanssaan ja huomaa yhtäkkiä, että Lakshmi
on kadonnut.

Siellä, missä on viiniä, siellä on pimeyttä. Tämä pimeys, jonka tuotte Lakshmin mukana, saa Lakshmin katoamaan. Koko
maailmankaikkeus, koko kosmos on niin tarkkaan laadittu, että jos tekee jotain väärää yhdellä laidalla, se vaikuttaa kaikkeen.
Kaikki on yhteydessä toisiinsa, kuin jos yksi lamppu sammuu, niin muutkin sammuvat. Sahaja Yogassakin voi tapahtua siten,
että jos joku valaistunut henkilö yrittää olla ilkeä ja yrittää aiheuttaa ongelmia, hän voi tehdä muistakin negatiivisia. Alussa
tällaista tapahtui hyvin usein, eli yksi huono omena voi pilata koko korillisen. Mutta korillinen hyviä omenia ei pysty parantamaan
yhtä huonoa. Yksi Hitler sai aikaan monia Hitlereitä. Mutta kun te olette kasvaneet ja vakiintuneet Sahaja Yogassa, silloin yhden
pahan ihmisen täytyy joko paeta tai parantua. Sellainen ihminen pakkaa itse tavaransa ja lähtee.

Mutta pääjoukon, ihmisten, jotka ovat kasvaneet ja kypsyneet, tulee pitää huolta kypsyydestään ja puolustaa sitä. Tämäkin on
yksi valon muodoista. Jos on paljon valoja, niin kuin tässä, ja yksi niistä sammuu, se ei haittaa, koska on niin paljon muita,
samanlaisia. Mutta jos on yksikin valo, joka on riittävän kypsä, ja vaikka kaikki muut sammuisivat, se ei haittaa. Niinpä ihmisten,
jotka ovat puoliksi sahaja-joogeja, tai neljäsosaksi, täytyy ymmärtää, että heillä ei ole merkittävää osaa Sahaja Yogassa.
Jokaisesta on tultava täysin kehittynyt sahaja-joogi. Silloin sillä on suuri merkitys, jos sellainen joogi on sairas, tai hänellä on
ongelmia, kaikki enkelit ryntäävät auttamaan heitä. Tänään on erityinen päivä, jolloin juhlimme Jumalan valtakuntaa maan
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päällä. Kuten meillä on tapana rukoilla: "Tulkoon Sinun valtakuntasi maan päälle". Ja se on tullut tänään tälle vuorelle.

Olemme täällä juhlimassa tätä Jumalan valtakunnan tulemista, niin kuin olemme rukoilleet iät ja ajat! Jumalan valtakunnan
siunaus on se, että saatte upottautua iloon. Iloon, jolla ei ole kaksijakoisuutta, kuten onnellisuus ja surumielisyys. Se on
absoluuttisuuden kokemus. Ja tämä ilo on riittävä; ette tarvitse ruokaa, ette tarvitse unta, ei ole väliä missä olette, olette täysin
uponneena iloon. Surumielisyydelle ei ole tilaa, sellainen ei sovi sydämiimme. Italialaiset tunnetaan melankolisuudestaan, mutta
nyt näen heidän kaikkien olevan niin iloisia, että kukaan ei usko, että he ovat voineet olla melankolisia joskus aikoinaan. Sen
lisäksi he antavat niin paljon iloa muille. Esityksen pitäisi avata kaikkien eurooppalaisten silmät näkemään, kuinka he
näyttämöllä lauloivat lauluja Minulle, ja koko yleisö taputti ja nautti esityksestä. Sillä italialaiset ovat hyvin nöyriä.

Ja nöyrät pääsevät Jumalan valtakuntaan, eivät ylimieliset. Heidän on mentävä helvettiin päästäkseen eroon ylimielisyydestään.
On todella hienoa, että vietämme Diwalia täällä, paikassa, jossa ihmiset ovat nöyriä, ja heillä on oikeus olla iloisia. Heillä on
oikeus Äitiinsä, heillä on oikeus pyytää mitä tahansa he haluavat. Sitä antautuminen on. Nöyrä ihminen on sellainen, jolla ei ole
egoa. Egon ja ehdollistumisiemme polttamiseen meillä on juhla nimeltä Holi. Mutta nyt meillä on uusi juhla, jossa juhlitaan
laulamalla ilon lauluja, ja vain ilon lauluja. Tänä Diwalina toivokaamme, että moni ihminen putoaisi ilon valtamereen, ja ilon
valtameren on laajennettava rajojaan, rantojaan. Meri ei tee koskaan niin, mutta sahaja-joogit voivat tehdä sen, koska heillä on
rakkauden valtameri sydämissään.

Toivotan teille kaikille onnellista Diwalia sillä tavalla, että jokainen sahaja-joogi sytyttää lisää valoja, pitäisi sytyttää ainakin sata
valoa tänä vuonna. Voitte puhua Sahaja Yogasta jokaisen tapaamanne henkilön kanssa. Mutta ei Minusta. Sitten myöhemmin,
pikku hiljaa. Toivon, että te kaikki nautitte Diwalista täällä ja saamme aikaan valtameren, joka laajenee, kasvaa ja ottaa
mukaansa yhä enemmän ihmisiä tähän iloitsevaan joukkoon. Tänään en halua pahoitella sitä, että tulin tänne myöhässä, koska
se ei ole hyvä näin iloisena päivänä. Odottamisella on oma roolinsa – odottaminen antaa toisenlaisen arvostuksen tapaamiseen.
Jumala siunatkoon teitä kaikkia. Voisimme jatkaa musiikilla...
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Tämä on ainutlaatuinen mahdollisuus Minulle tavata teidät uudestaan Bombayssa kun te kaikki olette lähdössä tästä maasta
sekä tälle erikoislaatuiselle pujalle joka meillä on tänään.

Tämä puja tehdään auringolle ja sitä kutsutaan Makar Sankrantiksi. "Makar" on kauriin kääntöpiiri, kauris on Makar. Eli nyt
aurinko liikkuu kauriin kääntöpiiriltä kravun kääntöpiiriä kohden ja se on aina ennalta asetettu päivä koska se liittyy aurinkoon. Se
on ainoa ennalta asetettu päivä intialaisessa kalenterissa koska se päätellään auringosta. Mutta tällä kertaa, En tiedä miksi, mitä
tapahtui he laittoivat sen viidenneksitoista tätä kuuta - ja se on aina ollut neljäntenätoista. Tänään he vaihtoivat sen Sanoisin että
vuodenajat muuttuvat. On kuusi kuukautta kun se liikkuu, aurinko liikkuu kohti eteläistä pallonpuoliskoa ja lämmittää sitä. Se
lähtee kohti pohjoista pallonpuoliskoa huomisesta eteenpäin. Joten tänään on viimeinen päivä jolloin sanomme tämän olevan
kaikista päivistä kylmin, intialaisen ymmärryksen mukaan. Tämän jälkeen lämpö alkaa nousta ja voimme kaikki tehdä mitä vain
suotuisaa, mitä vain suotuisaa voidaan tehdä tämän pujan jälkeen, kesäaikana.

Vaikka kesäisin onkin hyvin kuuma ihmiset haluavat silti auringon johtavan meitä ja antavan meille lämpöä, vain auringon vuoksi
kaikki niityt, kaikki kasvit kaikki hedelmät ja kaikki kasvaa. Siksi kuuden kuukauden jaksoa jolloin aurinko ei ole täällä kutsutaan
nimellä "Sankranti" joka tavallaan tarkoittaa onnettomuutta. Se tarkoittaa tietenkin että Euroopan maissa, Englannissa tai
Pohjois-Amerikassa, aika jolloin aurinko ei paista on onnettomuus. Mutta myös täällä sitä pidetään erityisenä aikana- on
Sankrantin päättymispäivä- se tarkoittaa että onnettomuuden aika on ohi. Silloin annetaan syötäväksi jotain makeaa johon on
sekoitettu seesamin siemeniä, koska ne antavat lämpöä. Niinpä tämän ollessa kylmin päivä, teille annetaan seesaminsiemeniä-
ja halutaan, että myös säilytätte niiden antaman lämmön ja totutatte itsenne tulevaan kuumuuteen. Tämä kaikki on tavallaan
ajateltu hyvin karkealla tavalla hyvin karkealla tasolla että ihmiset pitäisi pitää riittävän lämpiminä. Sanotaan myös, että
rakkauden lämpöä tulisi osoittaa ihmisille tänä aikana koska tämä on kylmin päivä. Niinpä sanotaan: "Annamme teille tämän
erityisen asian jotta sanoisitte jotain kaunista" - se on "goad goad bola" ja tarkoittaa: "sano jotain kaunista meille." Ihmiset jotka
asuvat lämpimissä maissa ovat lempeämpiä kuin ihmiset jotka asuvat kylmemmillä alueilla, koska luonto on melko
epäystävällinen heille.

Älkää syyttäkö heitä heidän temperamentistaan, koska luonto on niin epäystävällinen. Intiassa voi asua missä tahansa: voi asua
puun alla, voi asua metsässä, missä vain voi asua melko onnellisena- niinkauan kuin on juomavettä ja kylpyvettä. Eikä ole
sellaista ongelmaa kuin muissa maanosissa kohdattavana- kuten jos haluaa mennä ulos on käytettävä 15-20 minuuttia
pukeutumiseen. Täällä voitte vain kävellä talosta ulos voitte pitää talonne avoimina kesäaikana, eikä se tuota mitään ongelmia
mitä luontoon tulee. Täällä luonnosta tulee kesäkautena hyvin ystävällinen koska puut ovat tuuheita ja hyvin vihreitä, ihmiset
ovat hyvin onnellisia tuona aikana, ja kaikki aktiivisuus lisääntyy auringon energian voimasta. Mutta olette nähneet että
länsimaissa aurinkoa on paljon vähemmän. Sen vuoksi- ihmiset pysyvät enemmän taloissaan- keinotekoisessa tai muunlaisessa
lämmityksessä, ja ovet ovat kiinni- sydämet on suljettuja- ja heidän on vaikea kommunikoida muiden ihmisten kanssa. Kuten
myös teidän maissanne kun menette etelämmäs- huomaatte ihmiset avoimemmiksi, yksinkertaisimmiksi, hyvin
vieraanvaraisiksi. Auringon mukana sydän muuttuu sellaiseksi joka on hyvin avoin, ja eräällä tapaa kutsuva. Jos nyt katsotte
asiaa Sahaja yoga-kantilta aurinko-linja on oikea puoli.
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ja kuu, kuu on vasen puoli. Kuu-linjalla voitte haluta mutta ette voi toimia. Siitä huolimatta, jos menette kuulinjalla liian pitkälle, se
voi olla tuhoisaa. Koska jos istutte talossa tekemättä mitään- ja näinä päivinä on myös työttömyyttä, esimerkiksi- jos ei ole työtä
- silloin alatte ajatella liikaa, ja ajattelu on vain halun energian työskentelyä, ei toimintaa. Ja ilman toimintaa tästä energiasta
tulee hyvin tuhoisaa. Sen vuoksi kuulemme ihmisten sanovan että: "tyhjä mieli, toimeton mieli on paholaisen työpaja." Siellä
missä ihmiset eivät toimi, kun mitään ei tapahdu, se saattaa olla tuhoisaa... Koko tilanne on siis erilainen lämpimässä maassa, ja
maassa joka ei ole lämmin. Mutta myös maassa joka on hvyin lämmin, kuten Afrikassa, liian suuri kuumuus aiheuttaa
komplikaatioita. Kuten tropiikissa - jonka halki päiväntasaaja kulkee, tulee niin kuuma että joka paikka muuttuu viidakoksi- on
hyvin pitkiä ja korkeita puita- ja kaikkialla on niin paljon lehvästöä- ettei auringolla ole mitään- mahdollisuutta läpäistä sitä- ja on
melko pimeää- täysin pimeää. Sellainen äärimmäisyys kuuluu samaan luokkaan kuin kylmän vuodenajan äärimmäisyys.

Sellaisia ihmisiä asuu siellä- ja luonnollisesti koska aurinkoa on vähemmän, he eivät kasva paljon- ja he saattavat olla
primitiivisiä ihmisiä ja he saattavat olla melko aggressiivisia, ja oppia asioita eläimiltä ja he saattavat olla melko aggresiivisia.
Niinpä tasapaino on saavutettava, ja tasapaino on siinä, että meidän pitäisi haluta ja toimia. Mutta ongelma on inhimillisessä
ilmapiirissä- niin että työvoima on jakautunut kahtaalle- yksi osa maata ajattelee- ja toinen osa maata toimii. Näissä
olosuhteissa ei mikään toimi. Niinpä tasapaino on saavutettava siinä missä keskikanavanne toimii. Sushumna Nadi on se, jota
saatettaisiin sanoa päiväntasaajaksi - mutta se ei ole, se ei ole päiväntasaaja, vaan Äiti Maan akseli. Äiti Maan akseli on
Sushumna, ja sen on toimittava- Meidän tulee ymmärtää että meidän täytyy olla akselillamme. Eli me olemme akselillamme, ja
se on se joka tasapainottaa. Itseasiassa se ei ole mitään muuta kuin suuri pylväs Äiti Maan sisällä, jota me voimme kutsua
akseliksi. Ei ole mitään materiaa, jota voimme kutsua akseliksi Äiti Maan sisällä, vaan energiaa joka toimii siten, että Maa liikuu
sellaisella valtavalla nopeudella- kun koko maailmankaikkeus on laajentunut niin paljon.

Se ei pelkästään liiku, vaan luo meille yön ja päivän- niin että voimme tehdä työtä päivällä ja nukkua yöllä- se antaa meille
tasapainon. Se liikkuu jopa auringon ympäri siten että puolet maista saavat aurinkoa kesäaikana, ja puolet talviaikana. Akseli on
se joka huolehtii kaiken toiminnasta. Sen lisäksi- se säilytää tarpeelliset välimatkat suhteessa- toisiin planettoihin ja
maailmankaikkeuden liikkuviin keskuksiin. Tämä akseli on Äiti Maan älykkyys. Se ei ole pelkkä äly, vaan myös tuoksu-
puhumattakaan että se on- voidaan sanoa, Äiti Maan Sushumna Nadi. Vain tämän akselin avulla swayambhut ja kaikki suuret
maanjäristykset ja kaikki sellainen tapahtuu. Tämä akseli on se joka liikuttaa. Se energia, jota voimme kutsua akselin energiaksi,
saa laavan liikkumaan eri suuntiin ja lävistämään eri alueita synnyttäen maanjäristyksiä, ja myöskin muodostamaan ...tulivuoria,
tulivuoria. Ja kaikki tämä tapahtuu, koska akselilla on ymmärrys siitä mitä tulee tehdä.

Tämä akseli rakastaa meitä. Tämän akselin vuoksi- meillä on vuodenajat. Vuodenajat on luotu kauniisti jotta miellä olisi erilaisia
ruokia erilaisia asioita. Jos Äiti Maan lämpö kadotetaan, ei meillä ole maan päällä mitään. Kaikki jäätyy ja on vain lunta- eikä
meillä ole ruokaa eikä mitään, ja täällä olisi kuin kuussa asuisi. Se on luotu erityisellä tavalla: Ensiksi kun Äiti Maa luotiin
auringon kuumuudesta, voimme sanoa että aurinko on Äiti Maan isä. Se vietiin hyvin lähelle kuuta niin että se jäähtyi, se todella
jäähtyi, kaikki oli lunta. Mutta sitten se vietiin lähemmäs aurinkoa ja siirrettiin kohtaan jossa elämä voi alkaa- ja niin koko asia
organisoitiin kauniisti jotta elämä kasvaisi sillä alueella. Kun elämä alkoi kasvaa, tiedämme kuinka hiili vähitellen muodostettiin.
Sama akseli muodostaa hiilen, koska akselissa on kuumuutta, lämpöenergiaa, joka muuttaa kasvit hiileksi.

Myöhemmin tämä hiili- muodosti pohjan- voidaan sanoa, hiilihydraattien tuotannolle- voidaan sanoa- tai kaikelle orgaaniselle
materialle. Mutta elämän luomiseksi tarvittiin muuta apua- joka oli nitrogeeni; ja tämän nitrogeenin, te yllätytte- sen loi sama



akseli, liikkeensä voimalla. Ja kun se loi nitrogeenin, nitrogeeni antoi meille aminohapot; ja kun aminohapot luotiin meissä,
aloitimme elämämme ameebasta. tietenkin kaikki tämä tapahtui valtameressä, koska valtameressä liikkeen avulla- nitrogeeni
luotiin ja elämä luotiin ja valtameren kautta se on laskettu liikkeeseen, ja siksi meillä on aminohapot. Aminohapot ja niiden
muodostuminen antoi meille yhdistelmät ja vaihtelut, erilaiset elämät. Niinpä koko evoluutiossa Äiti Maa on näytellyt akselinsa
avulla hyvin suurta osaa. Samoin ihmisissä, ydin on kaikkein tärkein. Se on elämämme pääperiaate, meidän akselimme. Meidän
on seistävä akselimme varassa. Ne jotka eivät seiso akselinsa varassa, nojavat oikealle tai vasemmalle, kykenevät täydelliseen
tuhoon; koska he tuhoutuvat joko liialla oikealla tai liialla vasemmalla puolella.

Niinpä akselimme kanssa on toimittava oikein. Niinpä ihmisillä joilla ei ole kunnon akselia saatta olla ongelmia eri chakroissaan,
eri ihmisillä erilaisia. henkilö joka venyttää akseliaan liikaa, ja laittaa päänsä taakse näin, on henkilö joka on hyvin
oikeanpuoleinen ja aiheuttaa ongelmia egollaan; ja se joka täysin taipuu alas- nöyristellen on myös henkilö joka kulkee kohti
tuhoaan. Näiden kahden ihmistyypin välillä on iso ongelma, yksi yrittää määräillä muita, ja kun he aoittavat muiden määräilyn he
itseasiassa tuhoavat itsensä, kuten myös ne joita he dominoivat. Esimerkiksi nyt, olemme nähneet että meillä on Brittejä jotka
tulivat tänne ja hallitsivat meitä. Olemme nähneet ranskalaisten hallitsevat joitakin muita ihmisiä, ja on portugalilaiset jotka
menivät ja hallitsivat joitakin muita ihmisiä. Mutta kaikella minkä he tekivät määräillessään oli kahdenlaiset seuraukset.
Ensiksikin heidän dominointinsa intialaisista tuli hyvin nöyristeleviä, intialaisiasta tuli - jopa nykyään he ovat erittäin nöyristeleviä
eikä heillä ole itsenäistä akselia joka heillä tulisi olla. He ovat äärimmäisen nöyristeleviä. Tarkoitan, että erityisesti lännessä olen
nähnyt- Olen yllättynyt että intialaisten lähtiessä täältä- huomaan heidät nöyristeleviksi.

he tekevät kaikenlaista nöyristelevää miellyttääkseen valkoihoisia. Valkoisesta ihosta tuli jotekin hyvin ihailtuja Intiassa. Se
kasvatti valkoisten egoa, lisäsi valkoisten egoa, ja tänä päivänä näette egon tuhoavan heidät. He ovat tuhoutumaisillaan egonsa
vuoksi. Se on niin luonnotonta ja teennäistä. On ymmärretävä että ihmisen on parasta pysyä akselillaan, ja että kaikilla on akseli,
ja jokaisen akselia on kunnioitettava. Sahaja Yogassa en tunne teitä paljon kasvoiltanne- tunnen teidät chakroistanne,
Sushumnastanne, siitä millainen Sushumna teillä on. Jos teillä on syvä Sushumna, tunnen teidät syviksi henkilöiksi. jos teillä on
teennäinen Sushumna, Tiedän että teillä on hyvin teennäinen Sushumna. Ja vaikka tekisitte jotain jollain tapaa kivaa ja hyvää tai
puhutte Sahaja Yogasta tai tiedätte liikaa Sahaja Yogasta, tai sanotte asioita, jotka tavallisesti hämmentäisivät jokaisen, niin kuin
olisitte Sahaja Yogan mestareita, Tiedän kuinka syviä te olette.

Niinpä akselin syvyys on kaikkea muuta tärkeämpi. Akselinne on oltava hyvin syvä. Nyt sanotte: "Äiti, Akseli on mikä se on,
kuinka se voi olla syvä?" Akseli joka on tehty ihmisiin, on kuin jokin kolme ja puoli-kierteinen asia ja sen sisus on Brahma Nadi.
Brahma Nadi on erittäin pieni ja kapea, voimme sanoa että se on hiuksen kaltainen josta vain hiuksenohut kundalini voi kulkea
läpi. Mutta kun henkilö on syvä, Brahma Nadi on suurempi, ja kaikki loppu joka on kiertynyt toisiinsa, on pienempi. Kun taas
ihmiset, jotka eivät ole syviä, ulkoapäin- voidaan sanoa että moni kakku päältä kaunis- verrattuna sisäiseen pieneen asiaan.
Sellaiset ihmiset saattavat vaikuttaa hyvin dynaamisilta, hyvin älykkäiltä, hyvin tyylikkäiltä, saattavat näyttää hyvännäköisiltä tai
mitä vain ulkoisesti, mutta sisäisesti heissä ei ole syvyyttä. Jos he ovat sisäisesti syviä, heidän koko asenteensa on kaunis. He
ovat hyvin iloa antavia ihmisiä, he ovat hyvin iloa antavia.

Ja mitä enemmän tapaatte tällaista ihmistä hän saatta vaikuttaa iloiselta tai yrittää ilahduttaa sinua mutta ilo ei ole todella
syvää; vaan voi olla ilon pilaavaa. On siis tärkeää tehdä akselistamme syvempi, ja siinä kohden meiltä puuttuu uutteruutta,
meidän on yritettävä kunnolla. Joillain ihmisillä on automaattisesti hyvin syvä akseli, ja joillain on hyvin, kuinka sanoisin, hyvin
kokoon kutistunut akseli. Tämän akselin on kasvettava. Kun tulette pujaani laajennan sitä, myönnän sen, mutta se on
väliaikaista. Säilyttääksen sen on tehtävä työtä kotona, myös kollektiivissa. Kotona on työskenneltävä paljon meditaation avulla.



Mutta se pitäisi tehdä tosissaan. Sen ei pitäisi olla pelkkä vitsi, olla rivo, olla typerä - se ei ole oikea tapa. Se pitäisi tehdä
tosissaan, tarkoittaen että olette suorittamassa omistautuen tehtävää, se on meditatiivinen asia; voimme kutsua sitä
rukoukseksi Jumalalle, se on Puja Jumalalle.

Se on tehtävä kunnioituksella, koska kunnioitus on avain saavutuksiin. Jollei teillä ole itsekunnioitusta ettekä kunnioita muita,
sitä ei voi tehdä. Mutta ensin teidän on kunnioitettava omaa elämäänne. "Mitä teen elämälläni? Mihin tuhlaan sen? Miksi minun
pitäisi tuhlata se? Miksi en olisi syvä? Kaikesta huolimatta elämälläni on oltava tarkoitus. Palvelenko tarkoitustani?" Jos kaikki
nämä asiat pulpahtavat päähänne, silloin voitte ymmärtää, että on helppoa vastustaa egoanne koska tavallisesti ihmiset
tappelevat hyvin pienistä asioista.

Olen nähnyt että myös Sahaja Yogassa ihmiset tappelevat asioista jotka ovat niin täydellisen merkityksettömiä. Minusta tuntuu
tyhmältä edes mainita sitä kuinka tyhmistä pienistä asioista ihmiset riitelevät. Mutta syvä henkilö, vaikkei hän edes puhuisi
paljon, vaikkei hän edes toisi itseään esille paljon, vaikkei hän edes istuisi eturivissä hän ilmaisee itseään syvyytensä kautta,
koska syvyyden kautta voin työskennellä paremmin. Kehittyäkseen tässä on meditoitava, on tärkeä asia meditoida; joka päivä,
joka päivä, joka päivä. Voi olla ettet syö ruokaasi joka päivä, et ehkä nuku joka päivä, et ehkä mene töihin joka päivä, voitte jättää
tekemättä minkä vain asian joka päivä - mutta teidän on meditoitava joka päivä. Se on tärkeä seikka, kehittää keskeinen kokoon
kutistunut osa suuremmaksi. Kun tapahtuu- ensimmäinen asia jonka huomaatte itsestänne on ettette välitä mistään
mukavuuksista, eivätkä teitä vaivaaa mitkään asiat, mikään materia. Mitä se sitten onkin, olette sen yläpuolella, ette vain vaivaa
päätänne - annatte sen olla. Ette vain halua pistää nenäänne asioihin jotka eivät teihin kuulu. Hankkiudutte vain eroon, ja
ajattelette että: "Oi Jumala, tämä on liikaa minulle, en välitä siitä."

Niinpä koko huomio kohdistuu sisäänpäin. Kun huomio liikkuu sisäänpäin silloin se laajenee lisää. Niinpä sisintä kutsutaan
Brahma Nadiksi ja se alkaa laajentua ja laajentua. Silloin myös pienissä, pienissä asioissa: sanotaan esimerkiksi jollen ole
maininnut jotakuta ja sen sijaan maininnut jonkun muun, he tuntevat: "Voi, miksei Äiti maininnut minun nimeäni?" Se on liian
pieni asia että sillä olisi merkitystä. Niin kauan kuin teillä on syvä akseli, olette osa Minua. Minä olen kanssanne, täydellisessä
yhteydessä. Mutta nämä ulkoiset asiat ovat- "Oi, Hän antoi kauniin sarin toiselle, Hän ei koskaan anna meille saria, Hän ei tehnyt
sitä, Hän ei tehnyt tätä." Kaikki tuollaiset asiat tulevat päähänne, se tarkoittaa että todellakin teistä puuttuu jotain. Tai jos yritätte
valittaa, "Voi, menin sinne, minun oli mentävä bussilla ja minun täytyi seisoa," se osoittaa ettette ole yhtään hyvinvoivia.

Laajeneminen lohduttaa teitä. se on rohkaisevaa, ja se todella saa teidät tuntemaan olonne tyytyväisiksi missä olosuhteissa,
paikassa tai elämäntyylissä vain- ettekä halua mitään muita mukavuuksia. Ja tämän on kehityttävä, meditaation avulla. Toiseksi,
meidän on tiedettävä että se mitä Sahaja Yoga on tänään, on kollektiivinen tapahtuma. Huomaan että erityisesti intialaiset
miehet, he eivät koskaan tee työtä käsillään, se on väärin. Koska he eivät käytä lainkaan käsiään heidän kollektiivinsa on köyhä,
hyvin köyhä. Intialaisilla on huonoin kollektiivi. Jos teillä on ashram, En tiedä miksi meidän pitäisi rakentaa se ashram kukaan ei
jää tänne. He haluavat omat talonsa, heidän omat perheensä, heidän omat lapsensa; he ovat pahinta kollektiiville. Syy on,
etteivät intialaiset miehet tee mitään käsillään.

He eivät osaa lyödä yhtä naulaa - heitä on monia - puhumattakaan minkään korjaamisesta. He seisovat kädet lanteillaan ja
käskevät toiset töihin, On olemassa Marathi-sanonta, hyvin mielenkiintoinen... se on: "Istua kamelin selässä ja ajaa vuohia." Se
on siis tyypillistä intialaisille miehille. He eivät osaa korjata mitään, he eivät osaa tehdä mitään. Oletetaan että joku levittää



jotakin, he vain seisovat ja katsovat, he eivät koskaan tartu työhön käsillään. Niinpä jokaiselle Sahaja joogille on tärkeää se mitä
kutsumme nimellä shramadaan. Heidän on tehtävä shramadaania "Shramadaan" tarkoittaa työvoiman antamista, ja sitä meiltä
puuttuu. Niin että jos teidän pitäisi siivota talonne, teidän pitäisi siivota talonne ulkopuoli, yrittäkää laittaa puutarha talonne
ympärille yrittäkää maalata talonne, tehkää jotain työtä käsillänne vaikkei teillä olisi mitään tehtävää, voitte edes harjata
hiuksenne tai jotain sellaista. Mitä vain mistä teidän on helppo aloittaa, koska luulen etteivät ihmiset tee edes sitä. He eivät edes
häpeä itseään, he ajattavat partansa - Tarkoitan, että he ovat täydellisen laiskoja vetelyksiä.

Mutta sitä vastoin lännessä näemme ihmisten käyttävän käsiään. Huomaatte sen vuoksi- sen vuoksi, että he käyttävät käsiään
he ovat kollektiivisia. He saavat siis pisteen kollektiivisuudesta, samalla kun intialaiset saavat pisteen olemalla intialaisia,
tuntemalla perinteensä ja tietämällä mikä Kundalini on, he tietävät Ganeshasta, he tietävät kaikesta. He saavat siis pisteen tältä
puolelta. Vasen puoli on siis halu, oikea puoli on toiminta; jälleen palaamme kohtaan jossa olemme epätasapainossa, toiminta
tapahtuu lännessä, ja täällä vain ajatellaan - "Hyvä on, teemme tämän." Suunnittelua. Kaikki on suunniteluasteella. Mikään ei
toimi. Voit suunnitella, suunnitella, suunnitella. Nyt olemme rakentaneet yhtä ainutta ashramia Delhissä, luulen että noin 10
vuoden ajan.

Voin sanoa teille että se on kuin Taj Mahal! Ja se on niin vaikeaa, katsokaa, ymmärtääksenne miksi se on vienyt heiltä niin paljon
aikaa vaikkei se edes ole yhtään mikään iso paikka. Mutta eivät vain Sahaja joogit, vaan myös muut tekijät, koska kaikki ovat
sellaisia, kaikki viivästyy kaikki tehdään huomenna. "Tämän teemme huomenna." Yksi henkilö tulee, toinen ei. Kuten koulussa,
meille annettiin tehtävä ratkaistavaksi, katsokaahan: yhtä taloa rakennettiin, kolme ihmistä tuli töihin ja yksi juoksi karkuun.
Sitten kaksi ihmistä tuli töihin ja yksi jäi ja kaksi juoksi pois; ja sitten 5 ihmistä tuli töihin ja 2 juoksi pois Siis milloin talo
valmistuu? Ei koskaan! Sellaisten karkulaisten kanssa se ei voi koskaan valmistua. Niin se on.

Joten tässä kohtaa meiltä puuttuu kollektiivisuutta. Olin sanomassa että kaikkien intialaisten tulisi etsiä paikka johon he voisivat
istuttaa jotakin. Hankkikaa jokin paikka jonne he voivat istuttaa kivoja banyan-puita, kastelkaa sitä yhdessä, hoitakaa sitä
yhdessä Siinä suhteessa intialaiset naiset ovat parempia. he tekevät paljon työtä ruuanlaiton vuoksi ja kaiken sellaisen, mutta
toinen puoli puuttuu. Toinen puoli on älykkyys, se on toinen puoli, ajattelu. Kaiken aikaa he ajattelevat, "Oi, mieheni on sellainen,
minun täytyy tehdä tätä ruokaa hänelle," ja jos miehen täytyy saada vaikka- sitruuna ruokansa kanssa, eikä talossa olekaan
yhtään sitruunaa- nainen juoksee edestakaisin ja ympäriinsä saadakseen sitruunan miehelleen, muuten hän ei syö ruokaa. Se ei
haittaa, jos hän ei toisinaan syö. Mutta naiset yrittävät, koska heidän täytyy pitää heidän- he ymmärtävät yhden asian että heidän
on pidettävä miestensä makutottumus hyvänä. He ovat siis järkeviä Intiassa koska miehet ovat oikeita tiikereitä, kaikki
aviomiehet ovat kuin tiikereitä, heidät on siis pidettävä kylläisinä, sillä muuten, Jumala tietää milloin tiikeri hyppää kimppuunne.
Sitä vastoin Englannissa ja Amerikassa olen nähnyt aviomiesten olevan, kuin vuohia ja vaimot ovat tiikereitä!

Ja länsimaistuneet intialaiset naiset ovat myös sellaisia, ja kun he menevät länteen, Olen nähnyt yksinkertaistenkin naisten
muuttuvan tiikereiksi. On yllättävää miten he heti muuttuvat vaikkeivat edes pukeutuisi farkkuihin. ja kaikkeen muuhun. mutta
heistä tulee sellaisia. Epätasapaino syntyy ihmisissä kun he eivät ymmärrä että heidän on oltava Äiti Maan akseleita, eikä kauriin
tai kravun kääntöpiirejä. Tämä tasapaino tulee syvyyden kautta, ja syvyyttä on kehitettävä. Ei vain puhumalla siitä, puhumalla
Sahaja Yogasta, vaan todella tosissaan meditoimalla, todella tosissaan meditoimalla. Toiseksi, meidän tulee tehdä kollektiivista
työtä. Esimerkiksi meillä on Intiassa arkkitehteja. he eivät ole koskaan koskeneet mihinkään käsillään.



He istuvat ja piirtävät, siinä kaikki. Ja piirtämisen jälkeen tekevät mitä haluavat. Ja nyt heillä on käytännön ongelmia he eivät
osaa lyödä yhtä naulaa. He ovat kaikki valkokauluksia... Täysin hyödyttömiä käsityöhön. He eivät osaa tehdä mitään käsitöitä
Jos heidän pitäisi vaikka nostaa yksi näistä tuoleista ja avata se, normaalisti he eivät osaisi. Näissä olosuhteissa on
ymmärrettävä että tulemme yhteiskunnasta joka on täysin raunioina mitä kollektiiviin tulee, olkaamme siis kollektiivisia
Yrittäkäämme tehdä jotain yhdessä. Mutta kollektiivi on niin köyhä Intiassa, niin köyhä etteivät he edes kohtele vaimojaan hyvin.
he eivät puhu vaimoilleen kauniisti, lapsilleen kauniisti; heille on täysin epädharmista olla kilttejä vaimoilleen. Toinen puoli on
että länsimaiset välittävät niin paljon kollektiivista että kaikessa he yrittävät kompromissia, ja yrittävät pitää perhe-elämän
kunnossa. Meillä on siis kaksi äärimmäisyyttä.

Siitä huolimatta, kiitos intialaisten naisten viisauden, perhe-elämä on vahvaa. Mutta jos sellaisia miehiä nähdään Englannissa,
Kukaan ei siedä sitä järjettömyyttä mitä intialaiset miehet tekevät vaimoilleen. On anteeksiantamatonta miten he käyttäytyvät.
Tasapaino miesten ja nisten välillä: Mikä siis on akseli? Se on koti. Koti on akseli. Millaisia keskusteluja teillä on kotona? Mitä
ajattelette, mikä on ongelmanne? Missä on huomionne, mistä keskustelette? Se on tärkeää ymmärtää.

Siitä ymmärrätte mitä perheessä on meneillään. Jos vaikka puhutte pahaa toisistanne, jos puhutte lapselle miestänne vastaan ja
mies vaimoaan vastaan, puhutte lapselle, miestä vastaan, ja niin edelleen. Jos niin tapahtuu, se mitä seuraa, on ettei akseli ole
kunnossa. Akseli on rakkaus, akseli on rakkaus. Muttei hyväksikäyttöä eikä pilaamista - vaan rakkautta meidän maamme
kaltaisissa maissa, millainen on akseli? Maamme akseli on adhyatma. Meidän on päästävä rahanhalusta, kehitys, tämä ja tuo.
Etsikää ensin adhyatma. Jos ihmiset saavat oivalluksen ennen kuin he kehittyvät, ei tule mitään toisen amerikan luomista tänne.
Meidän ei tarvitse muuttua kommunisteiksi, meidän ei tarvitse tehdä mitään seillaista, koska kommunistit ovat kuin
amerikkalaiset, temperamentissa ei ole mitään eroa.

Jos amerikkalaisen sallitaan oleskella Venäjällä hän käyttäytyy kuten venäläinen käyttäytyisi ja jos venäläinen läheteään
amerikkaan hän käyttäytyy kuiten amerikkalaiset. Ei ole mitään muutosta. Jos adhyatma -akseli on maassa jossa ihminen
saavuttaa henkisen ylösnousemuksensa tulee siitä kaikkein tärkein asia, ja jos se saavutetaan, niin silloin mikään kehityksen
määrä mikään määrä näitä asioita ei voi tuhota sitä maata, eikä voi synnyttää sotia. Kaikkialla tulee olemaan rauha, kaikkialla
tulee olemaan iloa. Siispä tänä Makar Sankranti-päivänä sanokaamme että Sankranti on ohi, ja meidän on katsottava eteenpäin
uuden kuun uuteen aikakauteen, joka siunaa meitä, ja suuri aurinko nousee antaakseen meille kaiken tarvitsemamme energian,
juhliaksemme Sahaja Yogan kultaista aikakautta.

Jumala siunatkoon teitä kaikkia.

Nyt Pujasta, Makar Sankranti Puja on hyvin pieni, se on puja Surya Devatalle, En tiedä... Ulkomailta tulleista, kuka aikoo viipyä
11.00.00 pv:ään, 12.00.00 pv:ään? 12:na päivänä - 12.00.00 pv:n jälkeen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 17 18 19 20.. Hyvä on selvitetään,
kuka jää Bombayhin 11.pv:n jälkeen? Milloin nämä ihmiset lähtevät? Ne jotka jäävät Bombayhin 11.pv jälkeen, milloin he
lähtevät, milloin te lähdette?

Te tulette Pratishthaniin. Hyvä on. Entä sinä, John? Haluatko jäädä tänne Bombayhin, vai haluatko olla Pratishthanissa?
tarkoitan, ettei tänne ole järjestetty mitään, siis kaikki ne jotka eivät lähde 11.00.00 tai 12.00.00 pv, tai lähitulevaisuudessa,



kuinka moni aikoo jäädä pidempään? n. 34.00.00 Kuinka monta miestä ja naista? miehet voivat siis tulla Pratishthaniin, ja loput
naisista voivat mennä Alibaghiin. Syy on se että Pratishthan on yhä erittäin spartalainen. sitä ei ole ollenkaan tarkoitettu naisille,
ja minulla on vain yksi asuinhuone. 00:44:44:03 00:44:47:0 Niinpä parasta olisi lähettää kaikki naiset... Menkööt he Alibaghiin, ja
antakaamme heidän maksaa oleskelustaan Alibaghissa ihmisille jotka huolehtivat heistä.

Ne jotka tulevat Pratishthaniin, kuinka monta heitä on? Loput miehistä, noin 50.00.00 50 hyvä on. Milloin siis menette takaisin
koko jutun kanssa? Ymmärrätehän että koska se on niin suuri tehtävä, se on työtä. Voitte tulla Pratishthaniin jos haluatte
valokuvata tai jotain, mutta meille se on tehtävä, huomatkaa, että ennenkuin te palaatte meille se on tehtävä koko ajan. Joten on
parasta että tulette Pratishthaniin, valokuvaattte hieman tai mitä sitten haluattekin Ja sitten teidän on parasta varata itsellenne,
koska tämän täytyy lähteä maastamme muuten he ovat aina vaivoinamme ja seuraavat meitä. Olen pahoillani, mutta tähän
teidän on matkustettava... tavaroinenne joita teillä on. Sen on tapahduttava 03/04/09 päivän aikana. Voitte saattaa
valokuvauksen päätökseen siellä, ja järjestää lähtönne. Joten kaikki naiset jotka jäävät vielä voivat mennä Vashiin tai Alibagh:in.

Alibagh on parempi... He voivat mennä Alibaghiin ja jäädä sinne Alibaghiin, noin 13-14 naista... Hyvä on, tehdään niin Nyt
sanokaamme... Atharv, Ganesha... 21:n amerikkalaisen on lähdettävä, niinpä yritämme päättää pujan mahdollisimman nopeasti,
ja he voivat lähteä.  
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Sahasrara Puja, “How it was decided”. Fregene (Italy), 8 May 1988
Tänään on yhdeksästoista Sahasrara-päivä, jos lasketaan mukaan ensimmäinen, jolloin Sahasrara avautui.

Minun on kerrottava… Minun on kerrottava teille Sahasrara-päivästä, kun siitä päätettiin kauan aikaa sitten, ennen
inkarnoitumistani. Taivaassa oli suuri kokous, kaikki 350 miljoonaa jumalaa, jumaluutta oli läsnä päättämässä, mitä pitää tehdä.
Tämä on viimeisin asia, joka meidän on tehtävä ihmisille, ja se on Sahasraran aukaiseminen; heidän Sahasraransa täytyy
aukaista Hengelle; todelliselle tiedolle Jumaluudesta. Oli poistettava tietämättömyyden pimeys, ja sen täytyi tapahtua
spontaanisti, koska sen täytyi tapahtua Jumalan elävän voiman kautta. Sen täytyi myös tapahtua hyvin nopeasti. Kaikki Jumalat
pyysivät, että nyt Minun, Adi Shaktin, oli synnyttävä maan päälle. He kaikki olivat yrittäneet parhaansa. He tekivät kaiken
mahdollisen, he tekivät ihmisistä pyhimyksiä, mutta vain harvoista. He inkarnoituivat, ja ihmiset tekivät heistä uskontoja, jotka
olivat kieroutuneita – ne toivat heille huonoa mainetta. Niissä uskonnoissa ei ollut todellisuutta.

Ne uskonnot halusivat rahaa tai valtaa. Jumaluuden voima ei toiminut niissä, ne olivat oikeastaan Jumalan vastaisia. Kuinka
sitten saataisiin ihmiset kääntymään pois näistä pinnallisista uskonnoista, pois näiltä kieroutuneilta tuhon poluilta. Kuinka
kertoa heille näistä jähmeistä organisaatioista, jotka olivat kautta aikojen hallinneet, tehneet rahaa, hankkineet valtaa. Se oli
valtava tehtävä, joka täytyi suorittaa suurella kärsivällisyydellä ja rakkaudella. Se oli myös hienovaraista työtä, koska ihmiset
uskoivat näihin uskontoihin, nämä viattomat, yksinkertaiset ihmiset. Heitä oli järkytettävä tiedolla, että kaikki tämä on valhetta, ei
ole olemassa uskontoja; ne ovat kaikkia inkarnaatioita ja profeettoja vastaan, kaikkia pyhimyksiä vastaan. Siksi kaikkien
todellisten pyhimysten täytyi kärsiä. Kyseessä oli todella merkittävä työ, ja siksi Adi Shaktin täytyi syntyä maan päälle. Sen täytyi
tapahtua ennen toukokuun kuudetta, koska kuudes toukokuuta oli tuomionpäivä sinä vuonna.

Se tapahtui viidentenä toukokuuta, aivan viime hetkellä. Kaikesta oli päätetty etukäteen, ja kaikille jumaluuksille oli annettu oma
tehtävänsä. He olivat hyvin tehokkaita, kuuliaisia jumaluuksia, ja he tunsivat Minut hyvin. He olivat täysin omistautuneita ja
antautuneita. He tunsivat Minut erittäin hyvin, he tunsivat jokaisen hiuksenkin Minusta. Minun ei tarvinnut opettaa heille
protokollaa, rakkaus itsessään antaa oikean protokollan, mutta vain rakkaus, joka on Jumalallista, ei itsekästä. Ei sellaista kuin:
minun lapseni, minun mieheni, minun maani, minun vaatteeni. Sellainen rakkaus on jumalallista, se leviää teidän sydämestänne,
Hengestänne, kuin tiedon valo. Mikä valtava työ se olikaan! Niinpä sanoin, että Sahasrarassa Minun täytyi olla Mahamaya.

Minun täytyi olla Mahamaya. Minun täytyi olla jotain, jota ihmiset eivät voineet tunnistaa helposti. Entä jumaluudet? Ei. Tämän
Mahamayan täytyi tulla maan päälle, ei Adi Shaktin Hänen puhtaimmassa muodossaan, se olisi ollut liikaa. Niinpä Hänet
peitettiin Mahamayalla. Näettekö, mitä olemme saaneet aikaan yhdeksässätoista vuodessa? Edessäni istuu niin paljon joogeja.
Ero pyhimyksen ja joogin välillä on se, että pyhimys itsessään on oikeudellinen, hän on pyhä, mutta hän ei tiedä paljoakaan
Kundaliinista. Mutta joogi tuntee Kundaliinin.

Ero joogin ja sahaja-joogin välillä on se, että sahaja-joogilla on voima. Sahaja-joogilla on voima antaa oivalluksia muille. Joogi voi
puhdistaa itseään, mutta ei muita, kun taas sahaja-joogi voi puhdistaa muita ja itseään. Sanoisin, että tämä on kaikkein korkein
tila, jonka olette saavuttaneet hyvien tekojenne, 'punjien' ansiosta. Hyvin moni teistä on etsinyt totuutta edellisissä elämissään, ja
nyt olette täällä saavuttamassa sen, mitä olette etsineet. Kaikki tämä on tapahtunut nyt hyvin kauniilla tavalla. Ette ole edes
tietoisia siitä, mitä teille on tapahtunut. Olette automaattisesti, spontaanisti saaneet voimat keskushermostonne sisään
sekunnin murto-osassa. Huomionne on nyt laitettu kuntoon. Tietysti on edelleen ihmisiä, joiden huomio on huono.

Vieläkin näen, että huomio heilahtelee. Mutta monet ovat saavuttaneet tilan, josta sanomme: "Shivo'ham, Shivo'ham, Shivo'ham."
Teillä on se. Sen, mitä Adi Shankaracharya on sanonut itsestään, voitte kaikki sanoa myös itsestänne. Edessäni istuu niin monta
Adi Shankaracharyaa. Mutta Minä pysyn Mahamayana. Minä vain käyttäydyn samalla tavalla kuin te; Minullakin on perhe,
Minullakin on lapsia, joita voin kutsua omikseni, ja tekin olette lapsiani. Kun olette tarpeeksi kypsiä, ensimmäinen merkki siitä on
harkintakyvyn kasvu. Tämä jumalallinen harkintakykyhän on rakkaus. Mutta näen ihmisten horjuvan.
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He saattavat sanoa: "Äiti, minun Agnyani ei ole kunnossa." Miksi ei? Osaattehan te puhdistaa sen. Tiedätte, mitä pitää tehdä.
Miksi ette puhdista sitä? Miksi ette pane toimeksi? Mikä on esteenä? Maya. Ensin tulevat esiin perheongelmat. Minun vaimoni,
minun äitini, minun veljeni, minun mieheni, minun lapseni, hyvä on. Tämä on mayaa.

Sen seurauksena tulee epäilys. Ja putoatte jälleen alas. Ja mayasta tulee aina vain hienojakoisempi. Perheen olot paranevat,
jokainen tietää sen. Mutta niin moni horjuu, niin moni joutuu harhaan Sahaja Yogassa, koska heillä on huono vaimo tai huono
mies. Teidän on itse noustava ylöspäin, yksinään. Teidän ei pidä olla riippuvaisia muista. Kaikki ne, jotka eivät anna teidän
nousta, heitetään syrjään. Mikään ei ole tärkeämpää kuin teidän ylösnousemuksenne; yhä ylemmäs ja ylemmäs, koska sillä on
hyvin suuri jumalallinen tarkoitus. Se on lopullinen huipentuma, jossa koko ihmiskunta pitää pelastaa teidän avullanne. Teidän
pitää tehdä se.

Tässä tilanteessa näemme tuhat terälehteä. Ne ovat Viratan voimat sisällänne. Ja tässä kohdassa me horjumme, eli Sahasraran
valo on Brahmarandhra, joka on teidän Sydän-chakranne. Sydän-chakra voidaan myös ymmärtää aika lailla väärin. Tämä
väärinymmärrys tulee aina Mahamayalta, joka testaa teitä. Esimerkiksi sanomme, että meillä pitää olla perhe. Meillä pitää olla
hyvät perheet ja hyvät lapset. Saman tien Mahamaya alkaa toimia. Alamme huolehtia miehestä, huolehtia perheestä. Me
olemme teidän perheenne.

Sankritiksi on sanonta: [???] pyhimyksen kaltaisille koko maailma on yhtä perhettä. Pitäkää huolta yhdestä perheestä niin, että
kollektiivinen perhe vahvistuu, älkääkä huolehtiko yksittäisistä perheistä niin, että kollektiivi kärsii. Jos tällaisia perhesiteitä on,
ne on parasta hylätä. Meidän on uhrauduttava. Se ei ole uhrautumista, vaan pääsemistä eroon sairaudesta. Niin sitten
tuhlaamme aikaa lapsiimme ja perheeseemme, joka on hyvin pieni. Sitten tilanne muuttuu joillakin alueilla, eli myötätunnossa,
rakkaudessa ja kiintymyksessä. Uskomme, että meidän pitää rakastaa sahaja-joogeja. Pyysin erästä henkilöä lähtemään, koska
hänessä oli sairaus ja hän valehteli Minulle.

Negatiivisen henkilön huomio menee enemmän tällaiseen ihmiseen, ja hän yrittää pitää enemmän huolta tästä ihmisestä kuin
muista sahaja-joogeista. Onko teillä enemmän myötätuntoa ja rakkautta kuin Minulla? Miksi teitä vetävät puoleensa ihmiset,
jotka ovat ulkona Sahaja Yogasta? Miksi tunnette sääliä tällaisia ihmisiä kohtaan? Ette ole täällä auttamassa sorrettuja tai
köyhiä eli niin kutsuttuja kärsiviä. Ei, te ette ole inkarnaatioita. Ette ole täällä auttamassa itkeviä naisia ja lapsia, jotka ovat
joutuneet eroon vanhemmistaan. Olemme sairaalassa. Olemme kaikki itse paranemassa. Oletteko kuulleet, että potilas kulkisi
auttamassa muita potilaita?

Se työ kuuluu lääkäreille. Mutta sahaja-joogit joutuivat aluksi aina tällaisen houkutuksen uhreiksi; se oli kuin mätä omena, vaikka
oli niin paljon hyviä omenia. Voiko hyvä omena parantaa mädän omenan? Vaikka tällaisen mädän omenan päälle pantaisiin
kaksikymmentä tuhatta omenaa, se pilaisi ne kaikki. Se ei ole teidän työtänne, vaan Jumalan. Ainoa asia, jonka voitte tehdä, on
vetää tämä henkilö kollektiiviin ja näyttää, että olet tehnyt väärin, väärin, väärin – ja nyt sinun on tultava kuntoon. Mutta sellaiset
ajatukset – en tiedä mistä ne ovat tulleet –, että maailmassa ei ole mitään sellaista kuin pahuus. Maailmassa ei ole mitään
sellaista kuin paha. Pahuutta on, paha on olemassa. Voitte tuntea sen, jos värähtelynne ovat kunnossa ja harkintakykynne toimii,
tiedätte sen välittömästi.

Tuhlaatte vain energiaanne sellaisten ihmisten parantamiseen, jotka eivät koskaan, eivät ikinä parane, ja samalla unohdatte, että
ette ole parantaneet ihmistä, vaan olette itse turmeltuneet. Tämä osoittaa, että ette ole vielä riittävän kypsiä. Aukaistessani
Sahasraran en jättänyt mitään keskeneräiseksi, työ oli täydellinen. Hermostonne eivät vahingoittuneet, aivonne eivät
vahingoittuneet, vaikka niin voimallinen Kundaliini nousi ylös. Kuinka lempeästi, kauniisti ja herkästi Hän tunkeutui lävitsenne.
Vain yksi lanka tuli esiin. Ja kuinka yhteys muodostui ja rentous alkoi levitä sympaattiseen hermostoon. Kuinka kauniisti kaikki
chakrat avautuivat, ja yhä useampia lankoja nousi ylös. Nyt teillekin on kerrottu, miten se saadaan aikaan. Teillä on kaikki
tekninen tietämys.

Mitä ette tiedä on se, että ette ole vielä täydellisiä instrumentteja. Teidän on tehtävä itsestänne täydellisiä, ja lisäksi on vielä



Mahamaya. Hän ei ota teitä itsestään selvyytenä, se on ongelma. Hän asettaa tarkoituksella houkutuksia eteenne. Hän nostaa
teitä tarkoituksella korkeaan asemaan. Sahaja Yogan johtajat, maailman johtajat, universumin johtajat! Ja niin teille kasvaa ensin
häntä, sitten sarvi, ja sitten Sahasrarastakin kasvaa ulos jotain. Näytätte klovnilta. Testatakseen Hän saattaa myös antaa
omalaatuisen puolison. Tällaisia testejä täytyy tehdä.

Se kuuluu Mahamayan tehtäviin. Hänen on arvioitava teitä. Kulta on arvioitava. Timantti on arvioitava. Kaikki arvokas on
arvioitava. Miten muuten laadun voisi varmistaa? Se ei toimi niin kuin kirkossa. Joku valuttaa vettä päähänne, hyvä, nyt olet
kastettu. Ei muuta, nyt olet valittujen joukossa. Vesi haihtuu hetkessä.

Kun menet sitten Jumalan eteen, Hän kysyy: "Miten sinut kastettiin?" "Tällä vedellä." "Missä se on? En näe mitään." Kaikki nämä
asiat on ymmärrettävä oikeassa mittasuhteessa. Ne ovat meidän ylösnousemustamme varten, meidän hyväksemme,
korkeampaa tasoamme varten. Mutta sitä varten on tiedettävä, että meidän on laitettava koko tahtomme siihen. Kun ihmiset
esimerkiksi kiipeävät Himalajalle, miten he tekevät sen? He ottavat kiilan, naulaavat sen korkeammalle, sitovat siihen köyden ja
kiipeävät ylös. He eivät katso alas.

Sitten he kiinnittävät toisen kiilan ja kiipeävät taas ylemmäksi. Sillä tavalla he kiipeävät Himalajalle. Sahaja Yogassa me teemme
niin, että otamme kiilan ylempää ja kiinnitämme sen alemmaksi. Kun saatte oivalluksenne, se kokemus tuntuu mahtavalta. Sitten
yksi toisensa jälkeen tulee alaspäin, juuri päinvastoin. Mutta kun olette saaneet oivalluksenne ja olette riittävän älykkäitä, silloin
päätätte: "Miten saisin laitettua itseni kuntoon?" Voitte tehdä vaikka tällaisen päätöksen: Oletetaan, että pidätte todella paljon
maidosta. Silloin teidän pitäisi sanoa: "Ennen kuin saavutan tietyn tason, en juo maitoa." Mutta tätä ei saa pitää uhrauksena,
vaan iloa täynnä olevana kasvamisena. Tuntevatko ihmiset, jotka kiipeävät ylös Himalajan huipulle, että he joutuvat uhraamaan
jotakin?

Jos alatte ajatella: "Voi Luoja, olen joutunut luopumaan maidosta", silloin olette mennyttä. Alaspäin luisuminen alkaa. Mutta jos
pidätte jostakin, silloin teidän pitää sanoa: "Jos pidän tästä, anna minun pitää enemmän ylösnousemuksestani. En juo maitoa
ennen kuin olen noussut ylöspäin." Teissä pitäisi olla tällaista päättäväisyyttä. Ilman sitä miten luulette pääsevänne yli sen
kauhean, hirviömäisen tietämättömyyden vuoren, joka teissä on? Itse asiassa olen oivalluksessanne nostanut teidät vuoren
huipulle. Mutta te alatte luisua alas. Teidän täytyy pysytellä siellä korkeimmalla huipulla. Kerron teille aivan kaiken.

Menkää kysymään keneltä tahansa pyhimykseltä tai keneltä tahansa suurelta inkarnaatiolta, tiesivätkö he näin paljon
Kundaliinista. Jos he olisivat tienneet, he olisivat kirjoittaneet siitä. He eivät kirjoittaneet mitään Kundaliinista. Jos kirjoittivatkin,
niin hyvin vähän. Nyt voitte tuntea Kundaliinin sormenpäissänne. Nyt olemme tuoneet tieteen lähelle todellisuutta, totuutta,
jumalallista tiedettä, ja kaikki on selitetty. Se on nyt täysin integroituna meihin. Sahaja Yoga on kaikkein tieteellisin asia, mitä voi
kuvitella, se on eksakti. Olette suurenmoisia tietokoneita, mutta tietokoneen täytyy olla käyttökelpoinen. Ja siksi olemme
epäonnistuneet.

Ja epäonnistumme joka päivä. Joskus se on katastrofaalista, aivan kauheaa. Sahasrara on ollut nyt auki yhdeksäntoista vuotta,
ja olen tehnyt työtä kahdeksantoista vuoden ajan. Teidän on nyt ymmärrettävä vastuunne. Meidän on vapautettava ihmiskunta.
Mutta emme halua tehdä mitään, mistä on vähänkin vaivaa. Sahasraran päivä on viidentenä, mutta meidän täytyy viettää sitä
tänään, koska kaikilla on sunnuntaina vapaata. Kaikki täytyy järjestää silloin, kun se meille sopii. Hyvä on, ei haittaa. Se
sallittakoon.

Jumaluudet työskentelevät 24 tuntia, joka kuukausi ja joka vuosi, jatkuvasti. Koska he saavat itselleen energiaa jatkuvasti, mikä
on teillekin mahdollista. Mielestäni ylösnousemuksenne tärkeyttä ei ole korostettu riittävästi, jos ajatellaan kasvua
kahdeksantoista vuoden aikana. Länsimaissa ihmistä pidetään kahdeksantoistavuotiaana jo aikuisena, hän ei ole enää lapsi.
Teistä kaikista on nyt tullut aikuisia. Aikuisia, hyvä on, mutta en tiedä, kuinka paljon olette kasvaneet. En todellakaan tiedä,
oletteko edelleen isoja lapsia, vai oletteko oikeasti saavuttaneet aikuisuuden. Ja siinä iässä teille annetaan paljon myönnytyksiä,
vapauksia ja oikeuksia. Teillä on jo kaikki oikeudet: jos haluatte taivaaseen, pääsette sinne, jos haluatte helvettiin, pääsette
sinne, aivan vapaasti, ei mitään ongelmaa. Aikuisia ovat ne, joilla on harkintakykyä, jotka tietävät elämänsä tarkoituksen, jotka
voivat tehdä mitä tahansa saavuttaakseen sen tarkoituksen, joilla on voimat taistella ja ymmärtää.



Huomaan, että aikuisetkin ihmiset Sahaja Yogassa käyttäytyvät tavalla, joka hämmästyttää; kuinka voitte vaikuttua pinnallisista
ihmisistä, pinnallisuudesta. Jos joku puhuu suloisesti, niin eihän se tarkoita, että hän on hyvä ihminen tai jumalallinen, eihän?
Päinvastoin, jumalallinen henkilö ei koskaan ole niin suloinen, että suloisuus alkaa ällöttää. Hänen täytyy pystyä hallitsemaan
molempia puolia. Vapautta, mikäpäs siinä, kaasua, hyvä on, mutta myös jarrua. Mutta te pidätte aina enemmän henkilöstä, joka
hemmottelee egoanne, sanoo jotain hyvin kaunista. Nykyään on niin helppoa puhua makeillen, ihmisiä valmennetaan sellaiseen
teennäisyyteen. Teidän täytyy arvioida ihmisiä heidän värähtelyjensä perusteella. Mutta koska olette pinnallisia, ette pysty
tuntemaan värähtelyjä. Kiinnitätte huomionne aivan tyhjänpäiväisiin ihmisiin.

Hyväksykää nyt yksi asia, että siinä teidän pitää vielä tulla kypsemmiksi. Jos ette hyväksy sitä, silloin egonne tulee esiin: "Voi
Luoja", tai tunnette syyllisyyttä. Miten silloin pystyy edistymään? Teidän ei tarvitse tehdä muuta kuin hypätä veneeseen, ei mitään
muuta. Mutta nyt te työnnätte jalkanne krokotiilin kitaan, vai mitä? Jos saatte sen ulos sieltä, niin sitten hain kitaan, ja vene vetää
teitä; mihin suuntaan haluatte mennä? Pahimpia ovat kuitenkin ihmishait ja -krokotiilit, koska ne eivät koskaan näytä teille
hampaitaan. Ne eivät koskaan näytä silmiään. Ne piilottavat itsensä niin harhauttavan ulkomuodon ja hämäräperäisen
käytöksen taakse, että heitä ei näe, ellei ole oivaltanut sielu. Nyt siis kehitymme edelleen aikuisuudessamme.

Oikealla tavalla kasvatettu nainen kehittää aikuistuessaan itselleen kainouden, häveliäisyyden ja siveyden. Lapsena hän ei vielä
tiedä näistä. Mutta täällä tehdään toisin. Heti kun he aikuistuvat, heitä ei hillitse mikään – pojista tulee kulkureita; sekö on
aikuisuutta? Ei sellaista tapahdu eläimille. En tiedä, mitä se on. Mutta me olemme sahaja-joogeja ja meillä on
sahaj-kulttuurimme. Me elämme kulttuurimme mukaan ja olemme ylpeitä siitä, se on uskontomme. Meillä on puhdas
uskontomme, joka saa meidät kukoistamaan, emmekä aio muuttua. Aiomme itse muuttaa koko maailman.

Meillä on oma kulttuuri, ja aiomme käyttäytyä sellaisella tavalla, joka tulee muuttamaan koko maailman. Se on meidän
velvollisuutemme. Teidät on valittu tähän työhön. Te olette todellisia valittuja. Te olette todellisia puhtaita. Te olette niitä, jotka
ovat perustaneet Kalisthanin (Puhtaiden Maa). Olkaa tietoisia velvollisuudestanne. Olkaa tietoisia voimistanne. Suurin voimanne
on jumalallisen rakkauden voima, ei sellainen rakkaus, joka sokaisee ja saa teidät "kaatumaan" rakkauteen, vaan nousemaan
rakkaudessa. Tapa, jolla puhumme, kävelemme, elämme ja käyttäydymme, sen kaiken täytyy olla 'sahaj'.

Se on todella oikea, elävä, koko maailman kauniiden ihmisten kulttuuri. Näemme sen eläimissä, linnuissa; näemme sen
joutsenessa, sitä on kuvailtukin. Eläimistä elefantilla on viisautta. Joutsen tietää, miten maito saadaan erotettua vedestä. Ja
ihmisten joukossa on sahaja-joogeja. Tässä nykymaailmassa uskon, että 21 vuoteen mennessä olemme kaikki täysin
vakiintuneita, kypsiä ja upeita sahaja-joogeja, jotka vetävät tämän hullun maailman ylös tietämättömyydestä ja 'mayasta'. Meistä
tulee voimallisia ihmisiä rakkaudessa, ymmärryksessä, valinnoissa ja nöyryydessä. Haluaisin nähdä ne päivät elinaikanani.
Toivon, että autatte Minua siinä kaikin voimin. Teidän pitää tietää, että tässä Jumalten kokouksessa vain yksi asia oli määrätty,
ja sitä en voi muuttaa.

He sanoivat: "Me siedämme kaikenlaista typeryyttä, koska he ovat tietämättömiä, mutta jokaista, joka ei rakasta Sinua, joka
loukkaa Sinua, joka käyttää Sinua hyväkseen, joka riistää Sinua, joka ei piittaa protokollasta, joka ei tunnista Sinua, me iskemme
lujaa, ja se lupa Sinun on annettava meille, koska muuten emme auta tätä maailmaa." He liittoutuivat Minua vastaan. Ja Minun
oli taivuttava. Sanon teille, varokaa, älkää koskeko Minuun, olkaa varovaisia. Jotkut yrittävät oikaista sariani. Teidän ei pidä
tehdä sitä, ei tarvitse. Älkää leikkikö rahoillani, älkää käyttäkö väärin vieraanvaraisuuttani, olkaa varovaisia. Kerron teille niin
paljon kuin pystyn, ja näin asia on. Yhdellä puolella on Mahamaya, toisella jumaluudet ja sahaja-joogi -parat siinä välissä. Olen
ymmärtäväinen teitä kohtaan, totta kai, mutta teidän on hyvä olla varovaisia.

Se on vähän kuin tasapainoilisi veitsen terällä, mutta muuten kaikki on suurenmoista. Jos tiedätte nämä kaksi asiaa, että tässä
on Mahamaya, ja että jumaluudet istuvat nyt kaikki täällä ympärillänne tarkkaillen teitä, arvioiden ja pitäen suurta kokoustaan.
Kuka kukin on? Missä tämän herran huomio on? Mihin hän laittaa katseensa? Mitä hän tekee? Kaikki istuvat täällä. Mutta
samanaikaisesti he ovat kukkia, jumalallisia kukkia, jumalallisia siunauksia, ja kaikki enkelit kulkevat ympäriinsä, voin nähdä
heidät. He saattavat näkyä valokuvissanne. Teillä on valokuvia, joissa näette heidät kaikki istumassa.



On jo ennustettu, että koko maailma laskeutuu Äitinne Lootusjalkojen juureen, ja että te tulette päättämään tämän maailman
tulevaisuudesta. Ennustus on kirjoitettu jo 14 000 vuotta sitten, ja eräs toinenkin ennustus kertoo samaa. Teidän täytyy siis olla
tietoisia. Missä on huomionne? Mistä kannatte huolta? Mihin kulutatte aikanne? Jättäkää lapsenne Minun huolekseni. Jättäkää
perheenne Minun huolekseni. Kukkaronne voitte pitää, mutta kaiken muun, kaikki huolenne voitte jättää Minulle. Mutta älkää
temppuilko kanssani.

Mahamaya tuntee kaikki temppunne, joka ikisen, läpikotaisin. Jos haluan, voin tietää teistä joka ikisen asian. En halua tietää.
Tässä tilanteessa meitä tuetaan, meistä pidetään huolta, asiamme hoidetaan, pääsemme todellisuuteen niin helposti, runsaalla,
lempeällä tavalla. Kerrotte: "Äiti, menin sinne, ja mitä näinkään, sahaja-joogit olivat siellä. Halusimme tavata erään henkilön ja
siellä hän oli. Miten se on mahdollista?" Teitä avustetaan. Täällä pääministereillä on vain viisi, kuusi henkivartijaa, ja teillä
jokaisella on kanssanne miljoonia ja miljoonia. Kukaan ei voi koskea teihin, vain te itse voitte vahingoittaa itseänne.

Kukaan ei voi vahingoittaa teitä. Niinpä tänään tänä suuren päätöksen päivänä, vannomme valan, että oma
ylösnousemuksemme on ainoa huolemme, ainoa ajatuksemme eikä mikään muu, silloin kaikki onnistuu. Kaikesta muusta
pidetään huolta. Teillä on kaikki siihen tarvittavat mekaanikot, mutta ensin teidän pitää luovuttaa asiat mekaanikoille. Kaikki
toimii refleksinomaisesti. Puhdistakaa, puhdistakaa chakranne! Älkää sanoko "Minulla on sitä, minulla on tätä". Vain
puhdistakaa! "Miten minulla voikin olla tällaisia ongelmia?! Miten chakroissani on edelleen tällaista piilossa?!"

Puhdistakaa, aamuin illoin! Puhdistakaa! Olen varma, että se toimii. Ensi vuonna toivon kuulevani hyviä uutisia. Jumala
siunatkoon teitä!
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Olemme tänään kokoontuneet tänne palvomaan Shri Krishnaa. Meidän on ymmärrettävä Shri Krishnan tulemisen merkitys
Vishuddhi-chakralle. Kuten hyvin tiedätte, on Shri Brahmadeva inkarnoitunut paria kertaa lukuun ottamatta. Shri Ganesha on
myös kerran syntynyt Jeesus Kristuksena. Mutta Vishnu tattwa, Vishnun periaate on syntynyt monta kertaa maan päälle, koska
Jumalattaren oli synnyttävä tänne monta kertaa. Heidän oli tehtävä monta kertaa työtä yhdessä, ja Vishnun periaatteen kanssa
Mahalakshmi-periaate on auttanut ihmisten ylösnousemusta. Vishnun periaate on siis ylösnousemustanne varten, ihmisten
evoluution prosessia varten. Tämän tulemisen kautta ja Mahalakshmin voiman kautta olemme muuttuneet ameban tasolta
ihmisolennoiksi. Tämä on tapahtunut meille spontaanisti, mutta Vishnun periaatteen oli käytävä läpi monia inkarnoitumisia
kehittyäkseen. Kuten tiedätte, Shri Vishnu inkarnoitui aluksi kalana ja kehittyi edelleen kunnes tuli Shri Krishnan tilaan, jossa
Hänen sanotaan olevan täydellinen. Mutta on ymmärrettävä, että Hän työstää meidän keskushermostoamme, Hän rakentaa
keskushermostoamme.

Evoluutiomme aikana keskushermostomme on saanut muotonsa. Tämä keskushermosto on antanut meille kaiken ihmisen
tietoisuuden meissä; muuten meistä olisi tullut kuin kiviä Mutta rakentamalla tietoisuuttamme pala palalta, muodostamalla
sisällemme eri chakroja, Vishnun periaate on tuonut meille ymmärryksen siitä, että meidän on etsittävä totuutta, ja lopulta
meidän on tultava sahaja-joogeiksi. Shri Krishnan periaate on niin tärkeä, että tasolla, jota kutsutaan Vishuddhi-chakraksi, meistä
tulee täydellisiä siinä mielessä, että kun teidän Sahasraranne on auennut, alatte tuntea värähtelyjä, mutta ette ole vielä aivan
täydellisiä. Jos olisitte aivan täydellisiä, se olisi merkinnyt evoluutionne loppua. Jos evoluutio olisi päättynyt siinä vaiheessa,
Sahaja Yogaa ei olisi tarvittu. Mutta oikeastaan se tarkoittaakin sitä, että Sahasraran auettua teidän on tultava alas
Vishuddhi-chakraanne, eli kollektiiviinne. Jos tätä ei tapahdu Vishuddhi-chakrassanne, jos Vishuddhi-chakranne ei valaistu, ette
voi tuntea värähtelyjä. Kuten eilen näitte, muusikot alkoivat soittaa aivan uudessa ulottuvuudessa. Se ei johtunut pelkästään
siitä, että heidän Kundaliininsa heräsi, Kundaliini heräsi kyllä varmasti, mutta sen täytyi laskeutua heidän Vishuddhi-chakraansa.
Jos en olisi tuonut sitä takaisin heidän Vishuddhi-chakraansa, heidän kätensä ei olisi liikkuneet niin nopeasti, he eivät olisi
tunteneet Shri Krishnan suloisuutta, 'madhuryaa', eivätkä he olisi voineet ilmentää sitä.

Kaikki sormienne ja käsienne kautta tapahtuva ilmaisu saavuttaa uuden tietoisuuden luoda 'madhuryaa', suloisuutta.
Taiteessanne, musiikissanne, eleissänne, kaikessa siinä kätenne ovat hyvin tärkeitä. Mutta, kuten tiedätte, Vishuddhi-chakralla
on tärkeä rooli kuudessatoista chakrassa tai alakeskuksissa, jotka huolehtivat kasvoistamme, korvista, nenästä, silmistä,
kaulasta, näistä kaikista Vishuddhi-chakra pitää huolta. Sen seurauksena teistä voi tulla suuria näyttelijöitä, silmänne voivat
loistaa viattomuutta, ihonne voi hohtaa kauniina, korvanne voivat kuulla jumalaista musiikkia, nenänne voi näyttää
arvokkuuttanne. Samalla tavalla koko kasvojenne ilmaisu muuttuu. Jos olette kovin karkea ja kiivasluonteinen ihminen ja
kasvonne näyttävät kovilta, tai jos käyttäydytte koko ajan kuin kerjäläinen tai itkette ja valitatte koko ajan ja kasvonne näyttävät
surkeilta, kaikki muuttuu ja tulee keskelle, jolloin näytätte kauniilta ja viehättävältä pyhällä tavalla, ja kasvonpiirteenne muuttuvat
hyvin lempeiksi. Vishuddhi-chakra huolehtii myös hampaista ja kielestä. Harmia tuottavat hampaanne paranevat, ja joskus -
kuten kerroin, en ole koskaan elämässäni käynyt hammaslääkärissä. Teidän ei siis tarvitse enää mennä hammaslääkäriin, jos
Vishuddhi-chakranne on kunnossa. Myös kielenkäyttönne paranee.

Esimerkiksi jotkut ihmiset ovat luonteeltaan hyvin sarkastisia. He eivät pysty sanomaan mitään kauniisti, he ovat koko ajan
sarkastisia ja puhuvat pisteliäästi. Joillakin ihmisillä on tapana puhua loukkaavasti. Jotkut ihmiset ovat kerjääviä luonteeltaan,
he puhuvat koko ajan kerjäävään sävyyn. Heissä ei ole arvokkuutta eikä lempeyttä, ei myöskään itsevarmuutta. Jotkut ihmiset
saattavat änkyttää, jotkut eivät pysty nousemaan näyttämölle pitämään puhetta. Kaikki tällainen jää pois heti, kun
Vishuddhi-chakra tulee kuntoon. Tämä on vain ulkoista, tämä on Vishuddhi-chakran paranemisen ulkoinen ilmenemismuoto
teissä, mikä tapahtuu Shri Krishnan heräämisen myötä Vishuddhi-chakrassanne. Mutta todellisuudessa te muututte sisällänne
todistajiksi. Teistä tulee todistajia siinä mielessä, että kaikkea häiritsevää, teitä vaivaavaa, kaikkia ongelmia alatte vain katsella,
alatte todistaa, alatte nähdä ne, eivätkä ne häiritse teitä.
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Tällä näkemisellä, tällä todistajan tilalla on valtava voima. Kaikki ongelmat, mitä katselette ilman ajattelemista, ratkeavat. Jos
teillä on ongelmia ja vain todistatte niitä - sitä kutsutaan 'tatasthiksi', mikä tarkoittaa, että seisotte rannalla ja katselette aaltojen
liikettä - silloin tiedätte miten ratkaista ongelmanne. Teidän todistajuutenne pitää kehittyä, ja joskus näen, että ihmisten on
koettava hieman vaikeuksia, että tämä todistajuus kehittyisi. On tärkeää, että kun Kundaliini alkaa kehittää teitä Sahasrarasta
alaspäin ja liikkua chakroissanne ja rikastuttaa niitä, niin Vishuddhi-chakraan jäädessään Se todellakin saattaa yrittää viedä teitä
erilaisiin myllerryksiin. Silloin alatte ajatella: "Katsokaa nyt, elämäni oli niin autuasta. Minulla oli paljon siunauksia, mutta mitä nyt
on tapahtunut?" Mutta silloin teidän pitää tulla 'tatasth'-tilaan, eli teidän pitää tulla todistajiksi. Jos teistä tulee todistaja, kaikki
tulee paremmaksi. Esimerkiksi jos teette työtä jossakin.

Heti, kun tulette todistajaksi, huomio kääntyy sisällenne ja alatte katsoa asioita sisältä ulospäin. Sen seurauksena näette
täsmälleen mitä on vikana ja missä, ja kun teillä on todistamisen voima, te pääsette yli ongelmista, joita teillä on. Ongelmat
ratkeavat hyvin helposti, jos tiedätte miten todistaa koko tilannetta eikä mennä siihen mukaan. Tämä on kaikkein paras tila, jota
kutsutaan 'sakshiswarupatvaksi', jonka saatte, kun Kundaliini nousee, ja yhteys vakiintuu, ja jumalallinen säde alkaa loistaa teihin
sen kautta ja rikastuttaa Vishuddhi-chakraanne. Shri Krishnan nimi tulee sanasta 'krishi', mikä tarkoittaa kyntämistä, maan
kyntämistä viljan istutusta varten. Hän on tehnyt kynnön valmiiksi puolestamme siinä mielessä, että Hän on luonut meidät niin,
että kun on itämisen aika, olette jo valmiita siihen. Mutta me ihmiset vahingoitamme Vishuddhi-chakraamme monilla väärillä
asioilla, kuten olette nähneet, että poltamme, käytämme huumeita ja tupakkaa ja kaikkea sellaista, jolloin Vishuddhi-chakramme
menee epäkuntoon. Sen lisäksi, jos olette sellainen, että ette puhu ollenkaan, tai puhutte liikaa, tai huudatte ja kiljutte, kiivastutte
ja korotatte ääntänne, mikä myös pilaa Vishuddhi-chakran. Aivan ensimmäiseksi teidän on Vishuddhi-chakraa käyttäessänne
muistettava, että sitä pitää käyttää suloisuuteen, 'madhuryaan'. Jos haluatte sanoa jotakin jollekin, yrittäkää sanoa sellaista,
mikä on kaunista ja ystävällistä, harjoitelkaa sitä.

Tietyissä paikoissa olen huomannut, että ihmiset ovat tottuneet tietynlaiseen tapaan puhua, ja joskus he eivät pysty puhumaan
kauniilla tavalla. Heistä tuntuu epädharmiselta puhua kauniisti ihmisille. He uskovat, että heidän täytyy todellakin puhua tavalla,
joka loukkaa muita. Muiden loukkaaminen ei ollut Shri Krishnan dharman mukaista. Hän joko tappoi, tai oli lempeä, ei mitään
siltä väliltä. On siis oltava ihmisille lempeä tai tapettava joku. Tappamisen voitte unohtaa, joten jäljelle jää vain lempeys. Teidän
kaikkien on oltava lempeitä toisillenne, erityisesti sahaja-joogien on oltava erityisen lempeitä toisilleen. Kun olette tekemisissä
toistenne kanssa, teidän pitää sanoa lempeästi, jos huomaatte jonkun tekevän jotain väärää: "Kuule, tämä ei ole oikein. Olet nyt
tullut Sahaja Yogaan.

Nyt sinun on käyttäydyttävä sillä tavalla tai tällä tavalla." Shri Krishnan elämällä oli toinenkin merkittävä rooli, koska Hän tuli
maan päälle Shri Raman jälkeen, joka oli myös Shri Vishnu. Kun Shri Rama tuli, ihmiset olivat hyvin tietämättömiä, he eivät
tienneet mitään dharmasta. Kuninkaana Hän halusi opettaa heille dharmaa, ja siksi Hänen täytyi muuttua hyvin
vakavamieliseksi. Niinpä Hänen inkarnaationsa oli luonteeltaan hyvin vakavamielinen isä, joka tyynesti kohtasi kaikenlaiset
mullistukset ja loi mielikuvan hyväntahtoisesta kuninkaasta. Sen seurauksena, kun Hänen inkarnaatioaikansa oli ohi, ihmisistä
tuli hyvin vakavamielisiä, ja uskonnosta tuli hyvin vakavaa, ja alkoi kaikenlainen ritualismi; ihmisistä tuli äärimmäisen jäykkiä, ja
tämä jäykkyys tappoi kaiken elämänilon, ja jäykkyydestä seurasi myös muuta, siitä alkoi 'brahmanismi' (pappisvalta).
Brahmanismi alkoi Intiassa, kun ihmiset alkoivat käyttää brahmanismia syntymäoikeutena, vaikka ei ole kenenkään
syntymäoikeus olla brahmin, vaan on tultava brahminiksi. Oivalluksen jälkeen teistä tulee brahmineja, tämä oli tosiasia ei vain
Shri Krishnan aikana, vaan myös Shri Raman aikana, koska Shri Rama itse ei ollut brahmin. Hän antoi toisen henkilön kirjoittaa
Hänen Ramayanansa, ja hän oli Valmiki, joka kuului shidul-kastiin ja oli kalastaja. Yllättäen Hän pyysi tätä kalastajaa
kirjoittamaan Ramayanan, vaikka hän ei ollut brahmin, ja Rama teki hänestä brahminin samalla tavalla kuin teistäkin on tullut
brahmineja, Brahman tuntijoita.

Ne, jotka tuntevat Brahman, ovat brahmineja, eivät ne, jotka ovat syntyneet brahminien kastiin. Tästä syystä ihmiset joskus
hermostuvat, että kuinka tällaiset voivat olla brahmineja, kun he ovat niin perverssejä ja tekevät kaikenlaista syntiä. Mitään
sellaista uskontoa ja sen jäykkiä aatteita seuraamalla ei voi tulla paremmaksi. Jos kutsutte itseänne kristityiksi, silloin kristityssä
täytyy näkyä yksi asia: teidän silmänne eivät saa olla himokkaat. Haluaisinpa tietää kuinka moni kristitty voi väittää itsestään



sellaista. Jos he eivät himoitse silmillään naisia, he himoitsevat niillä esineitä. Ei siis voida sanoa, että tulemalla kristityksi
meistä on tullut todellisia kristittyjä; samaa voidaan sanoa hinduista. Hindu-uskonnossa Krishna on sanonut, että atma (henki)
asuu jokaisessa. Hän ei ole sanonut, että ihmisen 'jati', kasti määräytyy syntymässä. Mutta hindut uskovat, että jokaisella on 'jati',
ja että jokainen on erillinen olento; joitakin ihmisiä pitää kohdella alempina, joitakin korkeampina.

Tämä on täysin päinvastoin kuin Shri Krishna on opettanut, sillä Hän sanoi, että kaikissa on Atma. Sahaja Yogassa olemme nyt
todistaneet, että mitä tahansa uskontoa ihminen seuraa, mitä tahansa oppia tai filosofiaa hän seuraa, mitä tahansa, heistä
kaikista voi tulla oivaltaneita, eikä kukaan ole ylempi tai alempi. Helpointa on uskoa, että kaikki muut ovat väärässä ja vain me
oikeassa. Mutta kaikki näin uskovat ihmiset joutuvat menemään suoraan helvettiin, koska he eivät ole löytäneet totuutta. Totuus
on se, että on saatava oivallus, ja jos ei ole oivaltanut, ei ole lähelläkään Jumalaa. On astuttava sisään Jumalan Valtakuntaan.
Kristus itse on sanonut: "Teidän on astuttava Jumalan Valtakuntaan. Teidän on synnyttävä uudestaan. Ja kun huudatte Minua,
'Kristus, Kristus', en tunne teitä." Hän sanoi sen täysin avoimesti, Hän varoitti teitä.

Samoin Mohammed Sahib on sanonut: "Kun 'qayaman', ylösnousemuksen aika koittaa, teidän kätenne alkavat puhua." Hän sanoi
myös hyvin selvästi: "'Qayamaan' asti voitte tehdä esimerkiksi 'rozaa' (paasto, kieltäymys) ja muuta. Mutta kun 'qayaman' aika
tulee, kun saatte ylösnousemuksenne, silloin teidän ei enää tarvitse." Hän sanoi sen selvästi. Mutta kukaan ei yritä selvittää mitä
'qayama' tarkoittaa, he vain yrittävät löytää vikoja sieltä ja täältä ja taistella keskenään. Hän on jo puhunut ylösnousemuksen
ajasta, "Kun kätenne alkavat puhua", se tarkoittaa Sahaja Yogaa. Eli sen jälkeen ei tarvitse tehdä mitään. Hänen mukaansa silloin
ihmisestä on tullut 'pir', opettaja. Kun ihmisestä on tullut 'wali', pyhimys, hänen ei tarvitse tehdä enää mitään, ja silloin hänestä
tulee 'dharmatit'. Myös intialaisen filosofian mukaan Shri Krishna on sanonut: "Ihmisestä tulee 'dharmatit', uskonnon yläpuolella
oleva."

Se tarkoittaa, että uskonto muuttuu osaksi ihmistä. Ette tarvitse mitään ulkoisia uskontoja, joista ei ole mitään hyötyä. Se on
sanottu selvästi. Krishna on sanonut sen selvemmin kuin kukaan muu, erittäin selvästi, että on mentävä gunien ja dharmojen
yläpuolelle, mikä tarkoittaa, että on muututtava sisäisesti uskonnolliseksi, eikä sellaiseksi, joka vain ulkoisesti on joku kristitty,
hindu tai muslimi. Ei. On muututtava sisäisesti. Sen tuloksena olette nähneet, mitä Shri Krishnakin on sanonut: "Kun muututte
sisältä päin, silloin Minun ei tarvitse sanoa: Älkää juoko, älkää tehkö sitä, älkää tehkö tätä', ei mitään sellaista." Te ette vain tee
sellaista. Te vain ette tee sellaista, ja te ymmärrätte sen oikein hyvin, että sellaista ei pidä tehdä, ja tällaista ei pidä tehdä. Jotta
ihmiset pääsisivät yli kaikesta uskonnollisesta typeryydestä, Krishna tuli maan päälle.

Tämä tuleminen oli hyvin tärkeä, mutta en tiedä kuinka moni ihminen ymmärtää tämän. Hän tuli näyttämään, että kaikki on
Leelaa, Jumalan näytelmää. Miksi pitäisi olla vakava? Miksi pitäisi olla ritualistinen? Ei Jumalaa voi sitoa mihinkään rituaaleihin.
Krishna tuli maan päälle kertoakseen, että teidän ei pidä sitoa itseänne rituaaleilla, joilla ei ole mitään merkitystä. Tätä Hän opetti
jo aikoja sitten. Hän opetti näin kuusi tuhatta vuotta sitten, mutta edelleen jokaisessa uskonnossa on hyvin paljon rituaaleja. Kun
inkarnaatiot kuolivat, ihmiset aloittivat rituaalit, ja kaikenlaista kummallista. Silloin, kun Shri Krishna kuoli, ihmiset eivät tienneet
mitä tehdä.

Koska Hän oli sanonut: "Ei enää rituaaleja, nauttikaa 'holi'-juhlasta, riemuitkaa, olkaa iloisia, tanssikaa ja laulakaa", näin Hän
sanoi. No, mitä tehdä, jos Hän on sanonut näin? Silloin ihmiset keksivät uuden tavan: "Tehdään siitä romanttinen juttu." Ihmiset
osaavat muuttaa kaiken kieroutuneeksi; siinä heitä ei voita kukaan. Niinpä he tekivät Hänestä hyvin romanttisen persoonan, jolla
oli romanssi Radhan kanssa. Radha, 'ra' on energia, 'dha' on se, joka ravitsee energiaa. Esitettiin Krishnan romanssia Hänen
kanssaan, joka oli itse Mahalakshmi, jolla näytettiin Hänen suhdettaan Mahalakshmiin, aivan kuin He olisivat mies ja vaimo.
Muutamat runoilijat alkoivat kuvata Heitä miehenä ja vaimona, ja kaikkea muuta typerää. Jumalallisessa suhteessa ei ole mitään
sellaista kuin mies ja vaimo; on voima, joka on potentiaalinen, ja voima, joka on kineettinen. Sellaista suhdetta ei ole olemassa,
jollaiseksi ihmiset yrittävät sen tehdä, koska ihmisillä on tapana tuoda kaikki Jumalalliset inkarnaatiot omalle tasolleen.

Kuten olette huomanneet - parhaita tässä ovat kreikkalaiset, jotka toivat kaikki suuret inkarnaatiot omalle tasolleen. Samalla
tavalla ei Shri Krishnallekaan oikein voitu tehdä mitään, joten he sanoivat: "Hyvä on, tehdään Hänestä sitten romanttinen, se
kelpaa meille." Se kelpasi hyvin monille kamalille ihmisille. Meillä oli Lucknowssa eräs Nawab, jolla oli 365 vaimoa, ja hänellä oli
tapana pukeutua kuin Shri Krishna, joskus kuin Radha, ja tanssia, ja hän sanoi: "Nyt minusta on tullut Shri Krishna." Tuli monia



guruja Shri Krishnoina huiluja soitellen, ja he kutsuivat kaikkia muita 'gopeikseen' (Krishnan seuraaja) ja kaikkea sellaista. Täyttä
puppua. Meillä on nyt monia tällä tavalla toimivia ryhmiä, 'brahma kumarit' ja muut. Jos on yksi Krishna, kaikki muut ovat
'gopeja', jotka elävät naimattomina, ja kaikkea muuta roskaa. Tällainen on täydellisen absurdia ja kieroutunutta, ja se tahraa Shri
Krishnan nimen. Shri Krishna oli Yogeshwara.

Hän oli Yogeshwara ja niin kiintymätön, että kerran, kun Hänen vaimonsa, jotka olivat Hänen voimiaan, kertoivat, että
"Haluaisimme mennä joen toiselle puolelle palvomaan erästä pyhimystä". Hän sanoi: "Hyvä. Miksi ette sitten mene?" He
vastasivat: "Joki tulvii, emmekä tiedä miten pääsemme yli." Krishna sanoi: "Hyvä on, menkää joen luo ja sanokaa, että haluatte
mennä tapaamaan erästä pyhimystä, ja Shri Krishna on käskenyt tulvan laskea. Jos Shri Krishna on Yogeshwara, ja jos Hänellä
ei ole vaimoja, silloin sinun pitää antaa tulvan laskeutua." Niin he menivät joelle ja sanoivat: "Jos Shri Krishnalla ei ole ollut
vaimoja, ja Hän on Yogeshwara, laske tulvasi". Niin joen vesi laski. He olivat yllättyneitä, koska Hänen piti olla heidän miehensä,
ja kuitenkin Hän on Yogeshwara. Hän on niin kiintymätön.

He ylittivät joen ja menivät palvomaan pyhimystä. Pyhimys sanoi: "Nyt voitte mennä takaisin." Kun he olivat palaamassa, he
huomasivat, että joki tulvi jälleen. Niin he palasivat pyhimyksen luo ja kysyivät: "Miten me pääsemme nyt takaisin?" Pyhimys
kysyi: "Miten te tulitte?" He vastasivat: "Shri Krishna pyysi meitä kysymään joelta, oliko Hän Yogeshwara, ja sitten joen piti mennä
alas." "Hyvä, menkää sanomaan joelle, että pyhimys ei syönyt yhtään mitään, ja hän oli täysin kiintymätön ruokaan, niin joen vesi
laskee." He hämmästyivät, koska he olivat ruokkineet häntä ja hän oli syönyt kaiken, aivan kaiken. He menivät joelle ja sanoivat:
"Oi, joki, pyhimys ei syönyt lainkaan, hän oli täysin kiintymätön ruokaan, hän ei koskenutkaan siihen". Ja joen vesi laski.

He ihmettelivät kuinka voi olla, että pyhimys söi kaiken ruoan eikä syönyt mitään? Se tarkoittaa, että hän oli 'aswadha'-tilassa,
hän ei ollut kiintynyt ruokaan, hän oli kiintymätön, ja vaimot olivat yllättyneitä siitä. Tämä kuulostaa valheelta ihmisen
näkökulmasta, mutta sitä se ei ole. Se ei ole valhe. Hän on Yogeshwara ja Hän on niin kiintymätön. Ihmiset eivät ymmärrä
Jumaluutta, ja he miettivät, miten voi olla, että mies, jolla on 16 000 vaimoa, ja viisi muuta vaimoa, voi olla edelleen naimaton?
Koska Hän oli Yogeshwara. Sellaisia teidän kaikkien pitää olla, Yogeshwaroja. Olette naimisissa, teillä on lapsia. Olen iloinen,
että olette menneet naimisiin, koska on suotuisaa avioitua.

Mutta teidän ei pidä kiintyä perheeseenne, "Minun lapseni, minun perheeni." Olen nähnyt monen ihmisen tulevan Sahaja Yogaan,
avioituvan ja katoavan; sillä heille se merkitsee: "Nyt olen naimisissa, nautin perheestäni, pidän huolta perheestäni." Meidän
perheemme on koko universumi, ei vain oma vaimo ja lapset, vaan koko universumi on perheemme. Tämän Shri Krishna yritti
osoittaa elämässään, että koko universumi on teidän perheenne. Olette universaaleja olentoja. Tästä Hän puhui koko ajan, että
olette universaaleja olentoja, ja teidän pitää olla osa kokonaisuutta. Te olette osa kokonaisuutta, mikrokosmoksesta tulee
makrokosmos, eikä tämä ole mikään luento, vaan sisällänne teidän täytyy kehittää kollektiivista tietoisuuttanne. Tämä on Shri
Krishnan lahja, koska aivoissa Hän muuttuu Virataksi. Meillä on siis kolme identiteettiä sisällämme. Sydämessä on Shiva,
aivoissa Shri Krishna, Virata, ja maksassa Brahmadeva.

Meillä on kolme identiteettiä, ja vatsassa, Voidissa, kuten sitä kutsutaan, muodostuu Guru-tattwa, jossa kaikki suuret Gurut aina
Adi Nathasta, Mohammed Sahibista ja muista Shirdi Sai Nathaan saakka; kaikki He muodostavat Guru-periaatteen, jota
palvoimme viimeksi, kun olimme Andorrassa. Se, miten he ovat kaikki yhteydessä toisiinsa, ja miten he ovat yhdessä toimien
tuoneet teidät todistajan tilaan, on hyvin tärkeä asia. Teidän Vishuddhi-chakranne on saatava parempaan kuntoon. Ensinnäkin
tämä syyllisyyden tunto oli kuulkaa niin suurta eilen, että sitä oli mahdotonta saada vedettyä ulos. Ei ole mitään syytä tuntea
syyllisyyttä, se on muotijuttu, pelkkää muotia: "Olen pahoillani", aamusta iltaan, "Olen pahoillani, olen pahoillani". Mistä olette
pahoillanne? Siitäkö, että olette ihminen, vai että olette sahaja-joogi? On oltava lempeä myös itseään kohtaan. Jos koko ajan
hokee, "Olen pahoillani, minun ei olisi pitänyt tehdä niin, ei olisi pitänyt tehdä näin", ja koko ajan on pahoillaan ja tuntee
syyllisyyttä, se pilaa vasemman Vishuddhinne. Kun vasen Vishuddhi on pilalla, silloin teidän Krishna Tattwanne häviää.

Silloin ette tunne kollektiivisuutta, silloin ette voi ymmärtää mikä teissä on vialla. Jos teidän täytyy sanoa, että olette pahoillanne,
sanokaa se Jumalalle, ja sen jälkeen älkää enää pahoitelko. Kohdatkaa asia. Mitä tahansa väärää olettekin tehneet, kohdatkaa
se! Tämä oli väärin, hyvä, en enää tee niin. Älkää väittäkö vastaan, älkää jatkako sitä, kohdatkaa asia ja sanokaa: "Tämä oli
väärin, ja tätä virhettä en tee enää uudestaan". Se riittää. Sillä tehän olette nyt pyhimyksiä. Teistä on nyt tullut 'waleja', teistä on



nyt tullut oivaltaneita sieluja, teistä on nyt tullut 'atmajoita'. Teissä on Brahmachaitanya, olette nähneet valoa päidenne
yläpuolella, olette nähneet todisteen siitä.

Minun ei tarvitse antaa teille muuta todistusta. Ainoa asia on, että teidän pitää ymmärtää ja olla tietoisia omasta asemastanne.
Kuten Shri Krishna on sanonut: "Teidän on oltava tietoinen omasta Itsestänne". Ensin on saatava itseoivallus, ja sitten on oltava
tietoinen omasta asemastaan. Tulette yllättymään kuinka teille kehittyy oikeanlainen huomio ja ymmärrys. Se on todellakin
helppoa, kun tiedätte, että olette saavuttaneet todistajan tilan. Pyydän, että yritätte tehdä itsestänne todistajia. Kun näette
jotakin, menkää ajatuksettomaan tietoisuuteen, se on teidän linnakkeenne. Älkää ajatelko. Nähkää edessänne oleva kauneus,
joka vain virtaa.

Katselkaa kuinka puut seisovat hiljaa ja tarkkailevat teitä kaikkia. Ne ovat täysin hiljaa, mikään ei liiku, ne eivät anna yhdenkään
lehden liikahtaa. Antaa sen olla näin, kunnes alkaa tuulla. Äiti aloittaa tuulen. Siihen asti vain olemme hiljaa ja katselemme.
Kuinka nämä vuoretkin katselevat kaikkea liikkumattomina ja säteilevät iloa ja kauneutta. Samalla tavalla meidän on tultava
todistajiksi. Meidän ei tarvitse puhua paljoa, meidän ei tarvitse olla hiljaa, vaan todistaa keskellä kaikkea kuin 'leelaa' (näytelmä).
Siksi Häntä kutsutaan Leeladharaksi, joka tarkoittaa ihmisessä olevan leelan ylläpitäjää. Se ei tee teistä hulluja eikä kummallisia,
vaan se tekee teistä iloitsevia.

Kaikki, mikä tekee teistä iloitsevia, on Shri Krishnan Vishnu-periaatetta. Toivon, että me kaikki alamme nauttia
Vishnu-periaatteestamme tämän jälkeen, kuten olemme nauttineet siitä aikaisemmin meditoidessamme. Kun meditoimme, me
menemme ajatuksettomaan tietoisuuteen. Kun olemme ajatuksettomassa tietoisuudessa, vain silloin kasvamme, muuten emme
voi kasvaa. Vaikka mitä yrittäisimme, me emme kasva. Jos emme meditoi, emme pääse ajatuksettomaan tietoisuuteen. Kaikki
ne, jotka haluavat menestyä jollakin elämän alueella, jollakin tavalla, ne jotka haluavat tulla vaikkapa suuriksi artisteiksi,
tiedemiehiksi, joksikin suuriksi, Sahaja Yogassa on tärkeää se, että meditoi, muuten Kundaliini laskeutuu, ja menetätte kaiken
lahjakkuutenne. Se on tosiasia, joka on kerrottava. Olette nähneet kuinka ihmiset ovat muuttuneet. Mutta joskus se voi olla hyvin
väliaikaista ja se voi kadota, jos ihmiset eivät omaksu sitä oikealla tavalla.

Toivotan teille kaikille paljon onnea todistajuudessanne. Todistajuuden tilassa emme millään tavalla ilmaise itseämme
kummallisella tavalla, vaan katsomme vain itseämme. Sillä olemme itse luoneet kaikki ongelmamme, ja vain me itse,
irrottamalla itsemme itsestämme, voimme nähdä ongelmat ja ratkaista ne. Tiedän, että Jumalan armosta te kaikki tulette
kasvamaan paljon, ja tämä tila täytyy saavuttaa. Joka tilanteessa, olipa kysymys sitten siunauksesta, edistymisestä tai
myllerryksestä, teidän on oltava 'merikelpoisia'. Jokainen merikelpoinen laiva pystyy kohtaamaan monenlaisia kauniita
purjehdusmatkoja, meren myllerrystä tai myrskyjä. Jumala siunatkoon teitä.
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Diwali Puja, Shudy Camps (UK), 13 November 1988. Tänään olemme täällä kaikki viettämässä Diwalia, eli 'dipavalia', joka
tarkoittaa valojen, tulien rivistöä. Kali Yugan pimeydessä, jolloin kaikkialla vallitsee pahimman luokan sekaannus luoden
pimeyttä, jota ei pysty läpäisemään ja joka näyttää jykevältä vuorelta ympärillämme, ja uskomme, että sen ylle ei Jumalan armo
voi koskaan laskeutua. Eikä se koskaan sula edes Jumalan armosta. Siihen pimeyteen, siihen toivottomaan tilanteeseen, jossa
luomakunta häilyy tuhonsa partaalla, Sahaja Yogan valo on saapunut. Te olette valoja, 'dipoja', te olette pienen pieniä tulia, jotka
ovat odottaneet sytyttämistään, jotta voisitte itse nähdä, mitä vikaa omassa lampussanne on, mitä siitä puuttuu. Lampussa on,
kuten tiedätte, kolme osaa. Yksi niistä on säiliö. Säiliö on kehomme, säiliö on mielemme ja se on älymme. Ja säiliö pitää sisällä
itsessään öljyä. Sanskritiksi sitä kutsutaan nimellä 'snigdha' tai 'sneha', mikä tarkoittaa rakkautta. Juuri rakkaus on sisällä
mielessänne, kehossanne ja itse olemassaolossanne. Mutta rakkaus on nyt rajallinen, se on uinuvassa tilassa. Se ei ilmaise
itseään, se voi läikkyä väärään suuntaan, se voi pilata jotakin, mikä on kaunista. Tällainen rajattu rakkaus on vaarallinen. Mutta
sisällänne on kolmas asia, jota kutsumme nimellä 'baati', sydänlanka. Tämä sydänlanka on puhdas halu sisällänne, joka ei ole
vielä syttynyt - se ei ole tietoinen itsestään. Kukaan ei ole tietoinen, lamppu ei ole tietoinen, että sen sisällä on valo. Kaikkien
näiden kolmen on yhdistyttävä, jotta valo syttyisi, koska olemme eksyneet niin moneen asiaan. Kali Yugan pimeys ei ole
yksipuolista. Jos katsotte sitä tarkasti, kyse ei ole vain materialismista, takertumisesta rahaan ja rahan valtaan, se ei ole
pelkästään sitä. Tietysti sillä on suuri merkitys tänä päivänä, sitä ei voi kieltää, koska sillä punnitaan koko läntisen maailman
tasapaino. Tällä rahalla saa valtaa. Miksi raha? Koska monien sokeiden ihmisten mielestä siinä on valta. He luulevat, että rahan
voimalla saa ihmisiä puolelleen, sen avulla voi päästä korkeampaan asemaan, vaikkapa johtamaan hallintokoneistoa, ja siihen
tarvitaan rahaa. Sillä voi saada ääniä puolelleen, tulla valituksi. Siitä myytistä ihmiset pitävät tiukasti kiinni, että raha on hyvin
tärkeä asia, ja ilman rahaa asioita ei voi hoitaa. Tällaisen rahaan liittyvän väärinkäsityksen vuoksi ihmiset ihailevat suuresti niitä,
joilla on rahaa ja he ajattelevat: "Nyt meidän pitää todella hankkia rahaa tavalla tai toisella." Yritetään saada rahaa kaikenlaisesta
epädharmisesta. "Mitä vikaa siinä on?" Rahan ajattelu on tänä Kali Yugan aikana mennyt sellaisiin mittoihin, että ihmisten
siveyden ja luovuuden taju on mennyt, koska on luotava jotain sellaista, joka myy. Jos se ei myy, sitä ei kannata tehdä. Ja
dharmisuuden taju on hävinnyt, dharmisuutta ei ole. Jos pitää tehdä rahaa, mikä merkitys dharmalla on? Ei siinä dharmaa tarvita.
Ainoa dharma on: miten tehdä rahaa. Ja sitten, totta kai, rakkaus. Äidit eivät halua lapsia, koska heidän rahansa kuluu lapsiin. He
alkavat muuttua itsekkäiksi. Ja ihmiset alkavat miettiä: "Miten saisimme kahmittua rahaa muilta?" Nykyään löytyy monia
sivistyneitä tapoja kahmia rahaa. Tällainen sivistyneisyys on mennyt niin hienovaraiseksi, että ihminen ei tiedä mitään, ennen
kuin on jo ryöstetty putipuhtaaksi. On myös muita tapoja hankkia rahaa, eli musiikki, jota ihmiset nykyään kuuntelevat – joka on
Jumalan vastaista – siinä ei lauleta Jumalan ylistystä, vaan se on pelkkää meteliä. On eri asia, jos laulu on Jumalan ylistystä.
Mutta tällainen musiikki, jota ihmiset kuuntelevat, vaikuttaa aivojen limbiseen alueeseen. Limbisellä alueella on kyky antaa
ihmiselle iloa ja onnea, ja tällaisen kamalan modernin musiikin takia se turtuu. Kun se turtuu, silloin ihminen alkaa haluta aina
vain enemmän ja enemmän melua saadakseen limbisen alueen reagoimaan. Mutta silti se ei riitä. Kun limbisestä alueesta tulee
tunnoton, ihminen ei tiedä miten saada aikaan aistimuksia, joten hän alkaa käyttää huumeita, hän ei voi sille mitään, koska kaikki
aistimukset ovat kadonneet. Niinpä antikulttuurin tai antiperinteiden tai muun sellaisen nimissä ihmiselle kehittyy limbinen alue,
joka vaatii aistimuksia. Musiikki tuottaa rahaa, koska se on kuin huume, kuin joku alkoholi, kuin mikä tahansa päihtymys. Koska
hermot ovat jo päihtyneet. Alkoholikin toimii samalla tavalla, myös muut, kuten huumeet, toimivat samalla tavalla. Tällaisessa
päihdetilassa ihminen ei tiedä mitä tekee. Hänet valtaa toisenlainen pimeys, toisenlainen sokeus. Tämä pimeys – toisenlainen
uusi pimeys tekee ihmiset vieläkin sokeammiksi, vieläkin suopeammiksi. Tämä taas tuo esiin ongelman olemassa olevaa
kehoamme, mieltämme ja älyämme kohtaan. Kun kaikki toiminta on rahaan suuntautuvaa, alamme kaupitella kehoamme.
Haluamme vartalomme näyttävän joltain aivan ennennäkemättömältä, kuin joltain tubipotilaalta tai hyttyseltä. Tämä saa ehkä
ihmiset tuntemaan sääliä, mutta heidän sisällään asustaa äkeäluontoinen mies tai nainen. Kaikki on markkinamiesten
aikaansaannosta, koska he haluavat tuottaa tavaroita ja luoda imagoja, joiden mukaan pitää elää. Ja jos haluatte elää näiden
imagojen mukaisesti, teidän pitää käyttää heidän tuottamiaan tavaroita, ja siksi te haluatte niitä ja teistä tulee näiden
markkinamiesten orjia. On menty liian pitkälle – liian pitkälle sellaisten tavaroiden tuottamisessa, jossa teidän pitää toimia
markkinamiesten ehdoilla. Maassamme on niin paljon sairauksia, jotka ovat hyvin moderneja ja tarkoitettuja vain moderneille
ihmisille. Ennen vanhaa ei tiedetty tällaisista sairauksista – niitä oli ehkä pari tapausta, mutta ei montaa. Nämäkin sairaudet
syntyvät siitä tosiasiasta, että suurin osa siitä mitä syömme tai asioista mitä teemme, ovat vain markkinamiesten keksintöjä. Se

http://amruta.org/?p=26512


mitä tuotetaan ei ole tuoretta, aitoa tai järkevää. On luotu tarpeita, että naisilla täytyy olla ainakin kymmenen leninkiä, jotka on
kaikki valmistettu puhtaasta muovista – mikä reagoi ja aiheuttaa ongelmia. Sitten pitää olla kaikenlaisia muita materiaaleja,
jotka ovat täysin haitallisia ja ihmiselle soveltumattomia. Kaikki koneet ovat meitä varten, ei päinvastoin. Meidän on saatava
aikaan tasapaino. Kaikki tarvitsemamme voidaan tuottaa koneilla, mutta kun koneista tulee ainoa hyödyntämisen keino, se alkaa
hallita meitä. Jos menee Kali Yugan pimeyteen – se on niin syvä, niin kauhea, niin vaarallinen ja tuhoava, että sen kuvaileminen
voi viedä ihmisen minne tahansa, eikä hän edes tunne joutuneensa niin syvälle liejukkoon, että sieltä ei pääse ylös. Tämän
vastalääkkeeksi on nyt tullut Sahaja Yoga – sahaja-joogien 'deepavali'. Katsokaas, oivalluksen jälkeen ette tarvitse kovin paljon
kauneushoitoja. Ette tarvitse niin paljon muovivaatteita. Ette ole kiinnostuneita kaikenlaisista joutavuuksista, jotka eivät tuota
iloa. Ette halua huumeita. Ette halua tupakoida. Ette halua alkoholia ettekä mitään kamalaa musiikkiakaan. Haluatte sitä vastoin
musiikkia, joka rauhoittaa ja tyynnyttää limbistä aluetta ja tuottaa iloa. Alatte haluta kaikkea sellaista, mikä tuottaa iloa, ja
luovutte vähitellen muista. Joskus Minun pitää sanoa siitä teille, mutta sitten ymmärrätte ja luovutte kaikesta sellaisesta, koska
silloin olette saaneet maistaa iloa, tiedätte mitä ilo on, tunnette ilon ambrosian ettekä halua luopua siitä. Ehkä luovutte hieman,
mutta sitten tulette takaisin. Tiedätte, että tämä on iloa. Ilo ei piile rahassa eikä missään ilottomassa, vaan se asustaa
Hengessänne, ja Henki on se, joka nauttii ilosta. Henki on se, minkä näette palavan Kundaliininne huipulla, Sahasraran päällä.
Olette nähneet valokuvan, jossa Sahasraranne päällä palaa kaunis liekki. Olette nähneet sen valokuvan. Se on todiste siitä, että
olette kaikki valoja, ja teidän pitää sytyttää valo muillekin. Teidän pitää auttaa ihmisiä. Kaikkien teidän kasvot ovat kuin ruusuja,
ja jokainen, joka näkee sen, ymmärtää, että olette aivan erityisiä ihmisiä. Ette ole mitään tavallisia ihmisiä, jotka näyttävät
surkeilta ja kamalilta. Ja kun laulatte, teette sen Jumalalle, kaikilla tyyleillä, mitä tahansa laulatte, se mitä aikaisemmin pidettiin
jumalanvastaisena, muuttuu suurenmoiseksi. Nyt Sahaja Yogan valo on sytyttänyt sisällänne pienen pieniä valoja, jotka
valaisevat ihmiskunnan polkua kohti vapautumista. Joten sahaja-joogien vastuu on suuri. Heidän pitää päästä yli kaikista
rajoitteistaan, kuten valokin on päässyt, ja levittäytyy kaikkialle. Jos haluttaisiin mitata kuinka laajalle tämä pieni valo on levinnyt,
niin sitä ei voi tehdä tavallisilla ihmisten laitteilla. Mutta kun se syttyy, se levittää kaiken valonsa ja palaa takaisin. Samalla tavalla
sisällänne syttynyt valo leviää kaikkialle, säteilee kaikkialle ja palaa takaisin luoksenne. Mutta tämä on tietysti materiaalista
valoa. Tämä on henkistä valoa. Ero on siinä, että tällä valolla on oma palamisen voima, ei muuta. Sillä on myös voima tuoda
valoa pimeyteen. Siellä on myös kyky sytyttää toinen valo palamaan. Mutta sahaja-joogi ei itse ole vain valo, vaan hän voi myös
mennä toisten luo. Tämä ei osaa kulkea. Jos se kulkee, se on tulipalo. Se ei pysty kulkemaan omissa rajoissaan. Sitä on
kuljetettava. Sahaja-joogit voivat kantaa hyvin suojattua valoa sisällään ja hyvin kauniilla tavalla sytyttää valon toiseen ihmiseen.
Ilman tulipalon vaaraa, ilman polttamista. Jos tätä tulta alkaa siirtää, on mietittävä kolmeen kertaan voiko sen tehdä, koska
jotain voi läikkyä tai syttyä palamaan. Mutta ei sahaja-joogi. Ja kaikki tapahtuu vapahduksen vuoksi. Tämä voi tuottaa valoa
ulospäin, jonka avulla voi vain nähdä, mutta sillä ei voi tuntea eikä parantaa. Sillä ei voi neuvoa, ei myöskään lohduttaa eikä
vapauttaa. Se on sisällämme oleva henkinen valo. Tänään on todellisen Diwalin juhla. Kerron aina, että Intiassa me valmistamme
diwali-valoja tavallisesta mudasta, mutta nyt Sahaja Yogassa olemme lootuksia, jotka antavat valoa ja tuoksua. Nämä ovat hyvin
kauniita asioita, ja tapa, jolla nautitte siitä ja ilmaisette iloanne, on erittäin kaunista. Ollaksenne lootuksia, teidän on luovuttava
mudasta, tästä pimeydestä – siitä teidän on luovuttava. Jos ette pysty luopumaan siitä, silloin ette pysty nauttimaan omasta
lootuksestanne, eivätkä muutkaan saa nauttia siitä. Se luopuminen ei ole vaikeaa. Katsokaas, kun ihmiset sanovat: "Sinun on
rakastettava Äitiäsi", tarkoittaa vain, että on luovuttava egosta ja ehdollistumista ja tultava puhtaaksi persoonaksi, ei muuta.
Joka tapauksessa te kaikki rakastatte Minua, mutta rajallisesti. Teidän on rakastettava Minua rajattomasti, silloin se on
todellista rakkautta, kuten Minun teitä kohtaan. Tästä meidän pitää kiittää tänä aikana. Tämä aika on suurenmoinen. Kutsun tätä
kukoistuksen ajaksi, koska olette kaikki syntyneet tänä aikana, ja tänä aikana Minä saavuin ja tapahtui tämä yhdistelmä, ja tänä
aikana syntyi Sahaja Yoga. Ette tiedä, mutta sain kokea todella suuria vaikeuksia alussa. Todella suuria. Sillä idiootit eivät
ymmärrä Sahaja Yogaa. Aluksi kohtasin vain idiootteja elämässäni, aika paljon idiootteja. Kuten Kristus on sanonut:
"Ensimmäiset tulevat viimeisiksi". Ehkäpä nämä tapaamani idiootit aiheuttivat Minulle suuria ongelmia. Mutta sitten oikeat
ihmiset alkoivat tulla luokseni. He ymmärsivät Sahaja Yogaa, he omaksuivat sen, ja kaikki toimi hyvin. Olemme suunnitelleet
menemistä Intiaan. Intia-turneen erikoisuus on siinä, että Intia, kuten tiedätte, on paikka, jossa suuret pyhimykset ovat tehneet
paljon työtä, erityisesti Maharashtrassa. Tämän lisäksi se on todella pyhä maa, epäilemättä, hyvin puhdas. Ihmiset eivät vielä ole
omaksuneet materialismia niin laajasti. Ja kolmanneksi, pidämme noin kahdeksan pujaa sinä lyhyenä aikana. Totta kai joskus se
käy Minulle aika raskaaksi. Mutta meillä on kahdeksan pujaa, ja se on äärimmäisen intensiivistä. Tätä en pysty tekemään
missään muualla kuin Intiassa, koska vain Intiassa ilmapiiri on sellainen, että värähtelyt imeytyvät nopeammin kuin missään
muualla. Siellä ei ole niin paljon pimeyttä, ja valo leviää nopeammin ja helpommin, ja Minulle on helpompaa saada kaikki
toimimaan siellä. Olen varma, että sellaiset ajat tulevat kaikkialle, kun sytytätte valonne ja alatte toimia. Minun täytyy onnitella



teitä kaikkia, että olette niitä, jotka ovat sitoutuneet tämän pimeyden (poistamiseen) ja olette kasvattaneet itseenne valon
vastuullisuudella ja ymmärryksellä käyden läpi ponnisteluja, jotta pääsisitte eroon rajallisista perusongelmistanne. On
merkittävä asia, miten olette saaneet sen vakiinnutettua, se on aivan uskomatonta, koska olisittehan voineet vain sanoa: "Tämä
on joku filosofia, emme usko siihen. Emme ymmärrä tällaista." Mutta tämä on teille niin mieluista, koska olette tulleet Hengeksi.
Kristus puhui samasta asiasta, mutta kuinka moni ymmärsi Kristusta? Luulen, että kukaan ei ymmärtänyt Kristusta, kun se tuli
kristinuskon kautta. Kun se tuli Sahaja Yogan kautta, te ymmärsitte kuka Hän oli. Samalla tavalla kuin muutkin suuret profeetat
ja inkarnaatiot, teidän oli tultava Sahaja Yogaan näkemään valossa kuinka suuria he olivat, kuinka paljon he ovat tehneet työtä
vuoksemme, kuinka paljon he ovat vakiinnuttaneet meitä, kuinka kiitollisia meidän pitäisi olla. Toivon, että jonain päivänä voitte
nähdä heidät istumassa kanssamme, ja löydätte heidät, missä tahansa he ovatkin. Jonakin päivänä teille kehittyy silmät, joilla
näette kaiken sen, mitä kameratkaan eivät aina näe. Samalla tavalla teidänkin pitäisi pystyä näkemään, se olisi todella hyvä asia.
Luullakseni Bogotassa muutama sahaja-joogi näki armon laskeutuvan alas, mutta vain kerran. Mutta sitä tapahtuu yhä
useammin. Yrittäkää vahvistaa silmiänne siinä mielessä, että 'Älköön katseesi olko himokas'. Silmissä ei pidä olla ahneutta, ei
mihinkään! Yrittäkää poistaa ahneus silmistänne, niin kaikki alkaa varmasti toimia. Tämä on viesti silmiämme varten, koska
silmienne kautta te olette valo. Ensimmäiseksi sytytin valon silmiinne, ja tätä valoa pitää vahvistaa, sitä pitää puhdistaa
rakkaudella - Jumalallisella Rakkaudella. Jumala siunatkoon teitä kaikkia!
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Paramchaitanya Puja. Taufkirchen (Germany), 19 July 1989.

Minulta kysyttiin: "Minkä pujan pidämme tänään?" Pidin sen salaisuutena. Tänään me palvomme Paramachaitanyaa, Jumalan
Rakkauden kaikkialla olevaa Voimaa. Olemme tietoisia, että Paramachaitanya tekee kaiken. Ainakin mielen tasolla tiedämme,
että kaikki tapahtuu Paramachaitanyan, Adi Shaktin voiman armosta. Mutta silti tämä ei ole kovin paljon sydämessämme eikä
huomiossamme. Voimme ajatella Paramachaitanyaa valtamerenä, valtamerenä, joka pitää sisällään kaiken. Kaiken työn, kaiken
se pitää omien rajojensa sisällä. Sitä ei voi verrata mihinkään muuhun. Sitä ei voi verrata. Jos katsotaan aurinkoa, niin auringon
on säteiltävä, jotta kaikki toimisi. Jos esimerkiksi jonkin henkilön, jolla on valtaa, pitää näyttää valtaansa ulospäin, niin hän ei tee
sitä sisälle päin. Otetaan esimerkiksi siemen, ja siemenen sisältä puu alkaa kasvaa, hedelmät kehittyvät, ne myydään ja ihmiset
syövät niitä, ja kaikki on yhden siemenen sisällä. Tämä on Paramachaitanya. Olemme kaikki tämän meren sisällä. Näemme vain
aallot ja olemme aaltojen päällä, ja siksi näemme kaiken epäjärjestyksessä, erillisinä.

Kuten tunnemme, "tämä on Saksa" tai "tämä on Englanti, tämä on Intia". Ne ovat vain poimuja Paramachaitanyan sarissa, jotka
näyttävät erillisiltä, mutta eivät ole sitä. Ne ovat jatkuvia. Yhteys on absoluuttisen täydellinen. Jos vedän langan tästä, se menee
läpi koko kankaan. Samalla tavalla Paramachaitanya toimii itsensä sisällä, eikä ulkopuolelle jää mitään. Koska olette
sahaja-joogeja, Se pitää teitä erityisesti huomiossaan. Tai voidaan sanoa, että se tulee absoluuttisen yhdeksi teidän kanssanne.
Kaikki mitä toivotte, kaikki mitä haluatte, tulee samalta Paramachaitanyalta, jos olette yhtä Sen kanssa. Jos vaikkapa
myrskyävällä merellä muutama vesipisara lentää ilmaan ja alkaa ajatella: "olemme muiden yläpuolella, olemme irti muusta
maailmasta, irti merestä". Mutta ne joutuvat putoamaan takaisin mereen. Tämä muotoa vailla oleva energia, jossa on kaikki
älykkyys, kaikki koordinointi, kaikki organisaatiot, kaikki tietokoneet, kaikki televisiot, kaikki mahdollinen kommunikointi,
hallitseminen, hallinto ja ennen kaikkea se on Rakkaus, Jumalan Rakkaus, ja teidän Äitinne Rakkaus. Jotta voisitte olla yhtä
tämän Paramachaitanyan kanssa, teidän on tiedettävä, että teidän on tultava todellisuudeksi. Esimerkiksi jos otatte Minusta
valokuvan, kun istun tässä, niin ehkä valokuvani antaa teille elävää värähtelyä, vaikka se on vain valokuva. Mutta jos otatte
valokuvan jostakin toisesta, se ei vaikuta Sahaja Yogaan. Syy on se, että tämä joku toinen ei ole tullut todellisuudeksi. Se on vain
kuin jokin maalaus. Jos katsotte jotain maalausta, jossa sataa, tämä sade ei ravitse kukkia. Se ei kastele katselijoiden vaatteita.
Se on staattinen.

Eli tietämättömyydessä, tietämättömyydessä meillä on vain staattinen kuva todellisuudesta. Ja tämän takia luulemme, että
voimme tehdä itse aivan kaiken. Jos joku sanoo: "Näen tämän kuvan, ja voin tehdä sateesta ihan oikean", niin se ei onnistu.
Vaikka mitä yrittäisi, vaikka maalaisi millä tahansa värillä. Se saattaa näyttää siltä, jos oikein yrittää, mutta sillä ei ole
todellisuuden kykyä eikä luonnetta. Niinpä ihmiset ovat aina tekemisissä epätodellisten asioiden kanssa ja luulevat tekevänsä
jotain suurta. Voimme tietysti ostaa kukkia, jotka ovat todellisia. Voimme tuntea ne. Voimme valmistaa muovikukkia. Voimme
maalata tauluja, jotka ovat tarkalleen oikean näköisiä, mutta emme pysty tekemään edes yhtä kukkaa ihan itse. Meidän on
mentävä todellisuuteen, eli Äiti Maan on luotava se, ja Auringon on autettava Äiti Maata. Kaikkien sahaja-joogien on tiedettävä,
että todellisuudessa te ette tee mitään, ja että Paramachaitanya tekee kaiken. Tämä on ero tavallisen ihmisen ja sahaja-joogin
välillä. Tavallinen ihminen ei tiedä. Ja vaikka hän tietäisi, se ei ole totuus hänen sydämessään. Se ei ole osa hänen olemustaan.
Mutta sahaja-joogi tietää, että Paramachaitanya on todellisuus, ja todellisuus saa aikaan kaiken. Ja tämä todellisuus on
Jumalallinen Rakkaus. Yritämme aina erottaa rakkauden toiminnasta. Ihmisille rakkaus tarkoittaa jonkinlaista hullua
käyttäytymistä jotakin henkilöä kohtaan. Siinä ei ole teknistä tietoa siitä, miten pitää rakastaa.

Se tapahtuu ilman ymmärrystä. Kun rakastamme jotakin ihmistä, emme tiedä, mitä teemme. Ajattelemme: "Minä rakastan
sinua". Huomenna sanomme: "Minä vihaan sinua". Miten sellainen voisi olla rakkautta? Rakastamme omia lapsiamme, omaa
perhettämme, omia ystäviämme, mikä on aivan epätodellista. Jos se olisi todellista, se ei koskaan epäonnistuisi. Ette pysty
varmasti sanomaan, että tänään huomioitte poikaanne ja ajattelette vain poikaanne. Mutta ette pysty sanomaan, kuinka hän
huomenna kohtelee teitä, tai te kohtelette häntä. Mutta Paramachaitanya tietää. Se tietää, kuinka ilmaista rakkauttaan. Sen
lisäksi se on vielä ikuinen rakkauden tunne, joka saattaa muuttaa väriään ja sävyään, mutta tämän rakkauden huolenpito pysyy
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samana. Rakkauden ydin on huolenpito. Jos vaikka joku tekee jotain väärää, niin Jumalallisuuden huolenpito oikaisee tätä
ihmistä. Huolenpito. Tai voimme käyttää sanaa ’hita’, joka tarkoittaa hyvinvointia. Ihmisen hyvinvoinnin hyväksi tapahtuva
huolenpito on koko ajan läsnä, vaikka se saattaa joskus näyttäytyä julmana, joskus hellänä, joskus liiallisen hemmottelevana.
Sen muoto voi olla millainen tahansa, kuin aalto. Se saattaa näyttää miltä tahansa, mutta todellisuudessa se tekee kaiken teidän
hyväksenne. Se tekee työtä teidän hyväksenne. Eikä vain teidän hyväksenne, vaan kollektiivin hyväksi. Ja se tietää varsin hyvin,
mitä pitää tehdä ja miten se pitää tehdä. Sen ei tarvitse mennä oppimaan sitä minnekään, koska täydellinen tieto tästä taidosta
on myös sen sisällä. Se on mahtava viisauden, tiedon ja rakkauden varasto. Se ei koskaan johda harhaan. Kun teistä on kerran
tullut sahaja-joogeja, niin teidän hyväksenne tapahtuva huolenpito on läsnä koko ajan. On eri asia, rangaistaanko teitä vai ei.
Jotkut ihmiset voivat saada työpaikan. Jotkut eivät saa työtä. Joillakin ihmisillä se toimii niin, joillakin ihmisillä se ei toimi näin.
Silloin joku saattaa kysyä: "Miksi Paramachaitanya käyttäytyy tällä tavalla?" Kaikki tapahtuu oman kehittymisenne hyväksi. Se on
suurta myllerrystä. Kaikki, mikä tapahtuu omaksi kehittymiseksenne, on teidän hyödyksenne. Jos ymmärrätte tämän asian,
silloin ette tule koskaan pettymään elämässänne. Eikä se tavoittele hyvinvointia itselleen, koska se itsessään on jo täydellinen
hyvinvointi. Se ei koskaan ajattele, miten se voisi olla hyvää tekevä tai avulias, koska sellainen ei merkitse sille mitään. Ihminen,
jolla on jo kaikkea maallista, saattaa silti pyrkiä saamaan lisää, hänessä on ahneus. Mutta koska Se on täydellinen, 'purna', sillä ei
ole ahneutta. Se on täysin tyytyväinen. Koska Se on niin voimakas ja tietävä, niin Sillä ei ole epäilyksiä, ei mitään epäilyksiä. Ja
koska kukaan ei pysty vahingoittamaan Sitä, Sillä ei ole pelkoa. Olette nyt kaikki saaneet tuntea tämän Paramachaitanyan, ja sen
pitäisi antaa teille täydellisen pelottoman, rauhallisen ja iloa täynnä olevan elämän. Kuten lapsi, joka on löytänyt äitinsä, lopettaa
itkemisen, koska on nyt löytänyt äitinsä.

Samalla tavalla tekin olette löytäneet Paramachaitanyan ja yhteyden siihen. Teidän ei tarvitse enää huolehtia mistään, ei tarvitse
ajatella eikä suunnitella mitään. Teidän tarvitsee vain hypätä sen sisään, vain hypätä ja tietää, että olette tulleet osaksi
todellisuutta. Jos olette ymmärtäneet tämän, uskon, että olemme tehneet suuren työn. Olemme nyt Saksassa, ja tiedätte, että
Saksassa on ollut ihmisiä, jotka ovat yrittäneet murentaa ihmisten toiveet. Mutta vaikka tällaista tapahtui, kaikenlaista kauheaa
tapahtui, ja monia ihmisiä kuoli - tietysti he ovat jo syntyneet uudestaan, aivan varmasti - ja tuli sellaisia ongelmia, että ihmiset
ajattelivat, että koko maailma loppuu. He olivat niin huolissaan ja ajattelivat, että koko maailmaa tuhoutuu. Mutta niin ei
tapahtunut. Mutta tämä sota on opettanut meitä. Se on tehnyt meistä kollektiivisempia. Se on saanut meidät ymmärtämään
toisiamme. Miten muuten päästään sellaisesta tietämättömyydestä, kuin "me olemme tämä maa", "me olemme tuo maa",
rasismista ja niin kutsutusta kansallismielisyydestä ja isänmaallisuudesta - kaikista jakauttavista voimista, riitaa aiheuttavista
asioista. Näimme selvästi, että olemme kaikki ihmisiä, ja meitä tulee kohdella ihmisinä. Historiasta nähdään, että jokaisen sodan
jälkeen on tapahtunut nopea hyppäys kohti tietoa, tietoa maailman ykseydestä. Se on jotain samanlaista, kuin avaruusraketissa,
johon polttoainesäiliöitä on rakennettu toinen toisensa perään, ja koko raketti lähtee vauhtiin, ja sitten alempana oleva säiliö
syttyy tai räjähtää. Ja kun se räjähtää, se antaa kovemman vauhdin koko raketille. Silloin tapahtuu vauhdin kiihtyminen.

Tällä tavalla voidaan päästä avaruuteen. Samalla tavalla kaikki tällaiset kauheat tapahtumat ovat räjähdyksiä, jotka vievät
ihmistä kohti tietoa siitä, että meissä on jotain vikaa, että elämme jossakin epätodellisessa. Tämän päivän ongelmat, kuten
ympäristöongelmat, AIDS, huumeet, kaikki nykyajan ongelmat ja köyhyys, jos niitä katsoo todistajana, niin huomaa, että ne ovat
aika järkyttäviä. Ne ovat hyvin järkyttäviä asioita. Kaikkien tällaisten kamaluuksien pitää todella järkyttää meitä, todella järkyttää.
Miksi meillä on tällaisia ongelmia? Jotkut typerät johtajat ajattelevat, että kaikki nämä ongelmat selviävät, kun teemme
enemmän rahaa. Voimme suojautua ympäristöongelmilta, jos meillä on enemmän rahaa. Saamme saastuttaa ilmaa, koska
saamme näin enemmän rahaa. Voimme sitten suojata itsemme niin, että kaikki pitävät suojanaamaria kaikkialla, missä liikkuvat.
Mutta meidän on hankittava lisää rahaa, että voimme suojautua. Sillä ei ole merkitystä, jos siitä koituu ympäristöongelmia.
Ihmiset liikkuvat kuin olisivat menossa paikkaan, joka on täynnä pakokaasuja. Tällaisia typeriä ideoita syntyy siksi, että nämä
ihmiset eivät näe, mitä on ihmisen arvokkuus, ja että ihmiset ovat kaiken yläpuolella - koneiden ja maailman kaikkien
materiaalisten asioiden yläpuolella. Nämä ihmiset eivät puhu siitä, että koneet laitettaisiin tasapainoon. Ei.

He puhuvat siitä, että ihmisestä tehdään vielä suurempi koneiden orja, koska hänellä täytyy olla rahaa. Hänellä täytyy olla
enemmän rahaa, jolla voimme sitten suojautua ympäristöongelmia vastaan. Täysin absurdia. Mutta jos ymmärtää ihmisen
arvokkuutta, silloin on ymmärrettävä, että ihmisinä meidän on otettava myönteinen ja viisas askel ja lopetettava kaikki typeryys,
jota olemme tehneet. Nyt esimerkiksi suurin osa Ranskan rannikosta ja rannoista on saastunut. Totta kai. Koska siellä aloitettiin
hullutus, jota kutsutaan "rantalomailuksi". Tässä on nyt tulos. Tehkää, mitä haluatte. Tällaista ei enää voi tehdä. Se on loppunut.



Ihmisaivot ovat sellaiset, että sen sijaan, että ymmärrettäisiin, että on tehty jotain väärin, niin sanotaankin: "No, keksitään joku
uusi menetelmä, jolla saadaan kaikki puhdistettua". He eivät koskaan tuomitse sitä, mikä heissä on mennyt vikaan, kun ovat
tulleet niin riippuvaisiksi tällaisesta rantaelämästä. Sitten AIDS. Täytyy hämmästellä, että Amerikassa… kerrottiin, että
pelkästään Los Angelesissa seitsemänsataa tuhatta ihmistä pitävät itseään AIDS-marttyyreina, koska ovat saavuttaneet suuren
tavoitteen ja omaksuneet järjettömän elämäntyylin, kuin suuren vallankumouksen. He ajattelevat olevansa erittäin suuria
vallankumouksellisia, suuria ihmisiä, kun nyt tukevat AIDS-sairautta ja ihannoivat sitä. Uskotteko, että tällainen väite tullaan
hyväksymään? Ihmiset tulevat nauramaan sille.

Mutta kaikki perustuu rahaan. Sitä halutaan mainostaa. Halutaan puhua raha-avustuksista. Halutaan sanoa, että tällaista
tapahtuu, sillä jos heillä olisi enemmän rahaa, he olisivat käyttäneet enemmän huumeita. Koska heillä ei ole rahaa, niin he
joutuvat varastamaan. Meidän pitää antaa heille rahaa, että he voivat käyttää huumeita tai viettää tällaista elämää. Jos katsoo
kokonaisuutta, niin ihmiset ovat eläneet jossakin täysin epätodellisessa koko elämänsä, täysin epätodellisessa. Kun sitten asia
pitäisi kohdata, että olemme tehneet virheen, tällaista virhettä emme olisi saaneet tehdä, silloin he perääntyvät ja ottavat jonkin
toisen loistavan ihanteen, keinotekoisen ja epätodellisen, sanoen: "Oi, olemme suuria, olemme marttyyreita." Tätä me kutsumme
Kali Yugaksi, jossa kaikesta, mikä on alhaista, mitä pitäisi inhota, mistä meidän pitäisi varjella itseämme, tulee ihmisille
tavoiteltava päämäärä. Toivon, että olette ymmärtäneet, että meitä ympäröivä, kaikkialla oleva Voima joka tekee Sahaja Yogan,
joka on tuonut teidät Sahaja Yogaan ja antanut teille siunaukset, on Paramachaitanya. Kaikki on tapahtunut sen kautta. Tänään
meidän pitää rukoilla, että olisimme yhä enemmän tietoisia siitä, että olemme osa tätä Paramachaitanyaa, ja että voisimme
tuntea sen ja käyttää tätä voimaa ja ratkaista asioita. Jos voimme tuntea tällä tavalla tänään, uskon, että on saatu jo paljon
aikaan. Jumala siunatkoon teitä sen vuoksi. No niin. Kun teette tätä pujaa, muistakaa, että palvotte Minua Paramachaitanyana,
ja teidän tarvitsee vain ajatella, että olette tekemisissä Itse Todellisuuden kanssa. Sillä ymmärryksellä teidän pitää tehdä tämä
puja. Jumala siunatkoon teitä.
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Guru Puja. Lago Di Braie (Italy), 23 July 1989.

Tänään meillä kesti hieman normaalia kauemmin, että pääsimme tänne lavalle, jossa voimme keskittyä palvomaan Gurua. Kun
palvomme Guruamme, meidän on tiedettävä, että yritämme oikeastaan herättää sisällämme olevaa Guru-periaatetta. Ette ole
täällä palvomassa ainoastaan Guruanne. Saatatte palvoa useita kertoja, ehkä tunnette värähtelyjen virtaavan, ehkä tunnette
niiden täyttävän olemuksenne ja tunnette itsenne yleviksi ja vahvistuneiksi. Tätä vahvistumista on pyrittävä säilyttämään
sisällään, joten muistakaa aina, kun palvotte mitä tahansa periaatetta ulkopuolellanne, niin pyrkikää silloin palvomaan omaa
periaatetta sisällänne. Kuten tiedätte kaikkien meidän sisällämme sijaitsee Gurun periaate. On hyvin mielenkiintoista huomata,
että Guru-periaate piirtyy kauniisti Nabhi Chakran ympärille. Emme koskaan näe minkään chakran olevan yhteydessä
Guru-periaatteeseen. Näette Nabhin ja sen ympärillä oleva alue on Bhavasagara. Tämä Bhavasagara, joka on illuusion valtameri,
ei voi olla Guru. On siis olemassa piilossa olevia chakroja Bhavasagarassa sisällämme, jotka pitää herättää ja saada
valaistumaan, vakiintumaan.

Kuten voitte nähdä tämän periaatteen rajat ovat ovat syntyneet Swadishthana Chakran liikkeen tuloksena. Swadishthan Chakra
antaa teille ennen kaikkea luovuuden. Henkilön, joka on guru, täytyy olla luova luonteeltaan. Jos ei ole luova, ei voi tulla guruksi.
Esimerkiksi, edessänne on oppilaita joiden kanssa teidän pitää keskustella. Teidän on puhuttava jumalallisen taianomaisia
sanoja, jotta tekisitte vaikutuksen oppilaisiin, tai ihmisiin, jotka pitävät teitä guruina, osoittaaksenne, että teissä on paljon
enemmän jumalaista taikaa kuin heissä. Jos olette hyvin arkipäiväinen persoona, hyvin tavallinen, ettekä osaa kirjoittaa kauniita
runoja tai kauniita lauseita, ette osaa käyttää huumoria tai pilailla, ette osaa maalata tai tehdä kauniita seinäkoristeita, tai tehdä
kodistanne kaunista; jos teiltä puuttuu luovuus, teiltä puuttuu myös Guru-periaate, sillä gurun täytyy pystyä luomaan tavallisista
ihmisistä jotain tavallisesta poikkeavaa. Hänen on pystyttävä luomaan uusi persoonallisuus vanhasta, joka on turmeltumassa.
Niinpä ensimmäinen periaate, joka teidän on ymmärrettävä sisällänne on se, että teidän on pystyttävä luomaan henkilölle uusi
persoonallisuus. Miten se sitten tapahtuu?

Tietysti teillä on voimia, joilla voitte nostaa Kundalinin, teillä on voimia, joilla voitte parantaa ihmisiä, teillä on voimia pitää suuria
puheita tai jutustella. Kaikesta tästä huolimatta, jos ette pysty luomaan uutta persoonallisuutta ihmisille, joiden kanssa olette
tekemisissä, te ette ole guruja. Tällaisen uuden persoonallisuuden on oltava aivan erityinen persoonallisuus, joka on hyvin
ainutlaatuinen yhdistelmä myötätuntoa ja dynaamisuutta. On siis tärkeää, että käytätte luovuudessanne myötätunnon energiaa.
Voitte muovata ihmisiä vain myötätunnon avulla, ei koskaan vihalla, ei koskaan painostamalla eikä leveilemällä guruuden
voimillanne. Teidän on käsiteltävä koko tilannetta ja ihmisen persoonallisuutta hyvin varovaisesti osoittaen kunnioitusta,
huolenpitoa ja rakkautta henkilöä kohtaan, jolle annatte oivalluksen. Jos vain leveilette sillä, että olette suuri guru, niin se saa
aikaan vain eräänlaista pelkoa, ja jonkin ajan kuluttua ihmiset eivät enää halua nähdä teitä. Siispä kaikkein tärkein asia
Guru-periaatteessa on, että teidän pitää pystyä luomaan. Moni ihminen saa kyllä oivalluksen, he saavat oivalluksen ja sitten he
ehkä asuvat jossain ashrameissa. He tulevat pujiin, kuuntelevat musiikkia, ehkä tanssivat, nauravat ja ovat kollektiivisia, mutta
heidän Guru-periaatteensa ei ole herännyt ennen kuin he ovat luoneet monia uusia sahaja-joogeja.

Gurun visio pitäisi siis olla: "Kuinka monta sahaja-joogia aion saada aikaan? Kuinka aion käyttää tätä luovuuttani saadakseni
aikaan enemmän sahaja-joogeja?" Swadishthana Chakran perusta, tai sen sisin olemus, esteettisyyden lisäksi; Swadishthana

http://amruta.org/?p=13627


Chakran voima ja energia on huomio. Jos huomionne huojuu, jos huomionne on hetken siellä, hetken täällä; jos huomionne
kautta vain kritisoitte toisia ettekä pysty näkemään omia puutteitanne; jos huomionne kautta näytätte ihmisille, että olette
pinnallinen ja tyhjänpäiväinen, silloin Guru-periaatteenne on mennyt hukkaan. Silloin Sahaja Yogan ponnistelut ovat menneet
hukkaan, ja myös Gurunne työ on mennyt hukkaan. Minimivaatimus on, että huomio on ensin puhdas Mutta puhdas huomio ei
tarkoita karkeutta, se ei tarkoita askeettisuutta, se ei tarkoita silmien kurissa pitämistä silmälappujen avulla, vaan sitä, että
kaikessa vapaudessanne huomionne on keskittynyt. Mihin laitamme kaikkein eniten huomiotamme? Jos olemme rehellisiä,
voimme ajatella ihmisen tasolla, että laitamme huomiomme lapsiimme, vaimoomme tai mieheemme, perheeseemme, sellaisiin
ihmissuhteisiin, joissa on rakkaus. Kun huomiossanne on myötätuntoa ja rakkautta toista ihmistä kohtaan, vain silloin voitte
saada aikaan oivalluksen toisissa ihmisissä. Jos teidän on saatava aikaan oivallus muissa ihmisissä, silloin rakkauden on oltava
todella voimakasta toista ihmistä kohtaan.

Jos rakkaudessanne ei ole tällaista vahvuutta, ja vain liikuttelette käsiänne kundalinin nostamiseksi, koska Äitinne on antanut
teille voiman siihen, siinä kaikki. Vain tällaisella vahvalla rakkaudella voitte onnistua saamaan huomionne puhtaaksi, ja vain
puhdas huomio pystyy rakastamaan. Epäpuhdas huomio ei voi rakastaa, koska kaikki epäpuhdas huomio on itsekeskeistä,
minäkeskeistä. Siinä "itse" ei tarkoita "henkeä". Henkisyyden ajatus on rakkaus, ja se tuntuu olevan uusi ajatus monelle ihmiselle.
He ajattelevat, että henkinen ihminen on kuiva kuin korppu, eikä kukaan voi mennä sellaisen henkilön lähelle, kukaan ei voi puhua
tällaiselle henkilölle, koska hän on "liian puhdas". Jos saippua ei puhdista kehoasi, mitä hyötyä on saippuasta? Jos saippua ei
uskalla tulla lähellesi, on parempi, että sitä ei kutsuta saippuaksi. Tulemme asian ytimeen, eli, jos luovuus on päämäärämme,
'lakshya', sitä varten meidän on puhdistettava huomiomme, ja sen täytyy tapahtua rakkaudella ja myötätunnolla. Kun tämä sama
huomio on täyttynyt rakkaudella ja myötätunnolla, se antaa teille dynaamisuutta ja vahvuutta ja saatte väsymätöntä innostusta.

Ja ilo saada nähdä oma heijastuksensa toisessa ihmisessä on hyvin kaunista. Mitkään sanat eivät voi sitä kuvailla. Kun annatte
oivalluksen toiselle ihmiselle, niin yritätte oikeastaan nähdä oman kuvanne tässä henkilössä, aivan kuin tekisitte tavallisesta
lasista kauniin peilin ja haluaisitte sitten nähdä oman kuvanne. Tällä tavalla te luotte, luotte omia peilikuvianne, ja omia
peilejänne puhdistamalla ymmärrätte, että ilman luovuutta tämä Guru Puja on teille täysin hyödytön. Jos elätte vain itseänne tai
perhettänne varten, aviomiestänne tai ashramianne varten, silloin ette ole auenneet ollenkaan, ette ole täyttäneet mitään
velvollisuutta Guruanne kohtaan. Totta kai, heti kun omaksutte tämän periaatteen, sisällänne alkaa kehittyä monia
ominaisuuksia. Ensiksi teille kehittyy viisaus, koska ymmärrätte missä teette väärin, miksi asia ei toimi, miksi tulee ongelmia,
miksi luovuutenne ei toimi. Se on teille aivan ilmeistä, täysin selvää, ja alatte oppia; alatte viisastua ja ymmärtää. Viisaus on sitä,
kun tajuatte virheenne ja alatte korjata niitä, ja sen myötä teissä kehittyy tasapaino ja ymmärrys, miten toisen ihmisen
persoonallisuutta pitää käsitellä. Kerron aina tarinan autosta, jossa on kaasu ja myös jarru.

Aluksi joudutte käyttämään molempia ymmärtämättä miten ne toimivat, ette ole vielä guru, ette ole edes auton kuljettaja. Sitten
kun opitte, silloin osaatte ajaa automaattisesti; silloin olette kuljettaja, mutta mestari istuu edelleen takapenkillä. Sitten teidän
pitää tulla mestariksi, ja kun tulette mestariksi, saatte auton pysymään tasapainossa ja voitte nähdä sekä kuljettajan, kaasun
että jarrun. Ja pystytte hallitsemaan ajoa hyvin yksinkertaisella tavalla. Guru -periaate on rajallinen, ja sen rajat laajenevat koko
ajan niin kuin horisontti. Sitä mukaa kun luovuutenne kasvaa suuremmaksi, sitä enemmän ihmisiä pystytte muuttamaan.
Keskeinen piste tälle on Nabhi, joka on keskus, joka on kuin keskipiste, jonka päällä kaikki liike tapahtuu. Kuten tiedätte, Nabhi
Chakran olette aluksi saaneet äidiltänne. Gurun täytyy siis olla äiti, hänellä täytyy olla äidin ominaisuudet, ei modernin äidin, vaan
todelliset äidin ominaisuudet. Tämä tarkoittaa, että gurun on rakastettava lapsiaan, ja hänellä on oltava vahvuutta ja uskallusta
nuhdella lapsiaan.



Hänen aito halunsa pitäisi olla saada lapset oikeille uomilleen, ohjata heitä ja auttaa heitä nousemaan. Saamme ensimmäisen
kerran ravintoa jo silloin, kun olemme vielä äitimme kohdussa, äitimme kautta; ja näin te olette äiti, olittepa sitten mies tai
nainen, mutta ominaisuuksiltanne olette äiti. Mitä tahansa ajattelette tai teette, sillä on vaikutus lapseen. Se, miten käyttäydytte,
miten puhutte, miten elätte, kaikella sillä on merkitystä lapsen kehitykseen. Samalla tavalla, jos joku sahaja-joogi yrittää antaa
oivallusta, ja hän onkin tekopyhä, jos hän on vääräntyyppinen henkilö, jos hän ei kunnioitakaan omaa Guruaan, niin lapset
käyttäytyvät samalla tavalla ja omaksuvat pahoja tapoja paljon nopeammin, he näkevät ensin kaikki väärät asiat. Teidän
käytöksenne on siis oltava moitteetonta omaa Guruanne kohtaan, teidän on kunnioitettava omaa Guruanne täydellisesti.
Täydellinen antautuminen omalle Gurulle on tärkeää; silloin he näkevät miten te kohtelette omaa Guruanne, ja niin he sitten
kohtelevat teitäkin. Jos ette kohtele Guruanne kunnioituksella, ymmärryksellä ja antaumuksella, älkää silloin odottako omien
lapsiennekaan, tai ihmisten, joita opastatte, kunnioittavan teitäkään. Sisällämme olevan Guru-periaatteen on oltava kuin suuri
pyhimys tai näkijä, joka on tavallisten arkipäiväisten ihmisten yläpuolella, ja näkee asiat oikeassa perspektiivissä, ja antaa
oikeanlaisen ymmärryksen kaikista näkemistään asioista oppilailleen, eikä tarjoa heille vääristeltyjä tai vääriä ajatuksia. Joku
saattaa kysyä: "Äiti, miten voimme ilmaista rakkauttamme ja samalla kertoa totuuden?"

Teidän on pidettävä huolta suotuisuudesta - 'hitha'. Teidän on pidettävä huolta oppilaidenne suotuisuudesta. Voi käydä niin, että
joku ei pidä siitä mitä kerrotte hänelle tänään, mutta tulee päivä, jolloin hän ajattelee: "Luojan kiitos Guru ojensi minua ja ohjasi
minua oikealle tielle." Jos oppilaan päämääränä ei ole ylösnousu, vaan hän on siellä jotain muuta tarkoitusta varten, silloin
tällaisia oppilaita ei kannata pitää. Ei kannata pitää sellaisia, jotka eivät ole kiinnostuneita omasta kasvustaan, vaan jostakin
muusta, josta ei ole kerrassaan mitään hyötyä. Joskus kysytään myös, miten rakastetaan? On hyvin kummallista kysyä, että ei
tiedä miten ihmisiä pitää rakastaa. Osaamme rakastaa tavaroitamme, hyödyttömiä tavaroitamme, osaamme rakastaa jotain
kaunista maisemaa, koska se tuottaa meille iloa. Osaamme rakastaa jotain hyvää ravintolaa, koska siellä saa hyvää ruokaa, tai
jotain muuta hyvin selvää perusasiaa. Mutta rakkaus rakkauden itsensä vuoksi on sitä, että kun todella rakastaa rakkauden
itsensä vuoksi, silloin yrittää istuttaa rakkautta johonkin toiseen ihmiseen niin, että tämä toinen ihminen muuttuu yhtä
rakastavaksi kuin te itse.

Ymmärrättekö, kaikki muuttuu aivan toisenlaiseksi, ja meidän täytyy perustaa kaikki edistymisemme, kaikki rakkautemme, kaikki
tekemisemme, kaikki käyttäytymisemme ja kaikki ymmärryksemme rakkaudelle. Muutoin Guru-periaatteenne on todella heikko,
ja jonkin ajan kuluttua huomaatte seisovanne jossain etäällä Sahaja Yogasta. Jokainen, jolla on kiintymyksiä, ennakkoluuloja ja
ehdollistumia, ei pysty tulemaan guruksi, se ei ole mahdollista; vaikka hänestä tulisikin jonkinlainen guru, kaikki nämä asiat
heijastuisivat hänestä. Jos vaikka hänessä on hyvin paljon egoa, ja hän on itsekeskeinen ja ajattelee: "Olen suuri guru", tämä ego
tulee myös esille. Tai jos sellainen guru puhuu liikaa, niin silloin oppilaista tulee samanlaisia. Jos hän on hiljainen, oppilaat ovat
samanlaisia. Tulemme siis siihen johtopäätökseen, että meidän on ensin kehitettävä omaa Guru-periaatettamme. Jos emme
pysty kehittämään sitä, ei ole mitään hyötyä tehdä Guru Pujaa, koska se on vain väliaikaista, eikä se tule auttamaan teitä paljoa,
jos ette todella päätä, että alatte ravita, kehittää ja vakiinnuttaa Guru-periaatettanne. Kun tänään palvotte Minua Gurunanne,
teidän on tiedettävä, että ei mikään puhumiseni määrä, ei mikään siunauksieni määrä, eikä mikään muukaan tule toimimaan
ennen kuin todella alamme kehittää omaa Guru-periaatettamme ja syvyyttämme. Sillä guru saa oppilaansa ylittämään
Bhavasagaran, hän on kuin vene, joka ottaa mukaan oppilaansa ja ylittää meren rakkaudella ja oikeaan suuntaan ohjaamalla.

Teidän kaikkien pitää olla tällaisia. Te olette kaikki oivaltaneita sieluja, ja kuten olen kertonut teille, olette kaikki enkeleitä. Mutta
jos ette vakiinnuta Guru-periaatettanne, niin tiedätte enkeleitä, jotka ovat langenneet ja kadonneet ikiajoiksi. Olkaa siis
varovaisia: on helppoa tulla enkeliksi, mutta vaikeaa ylläpitää sitä. On vaikeaa tulla Jumaliksi ja Jumalattariksi, mutta helppoa
ylläpitää sitä. Olette nyt kaikki täällä. Olen hyvin iloinen nähdessäni, että olette tulleet palvomaan Minua Gurunanne. Ja odotan,
että Minun lapseni pyrkivät Minun kuvani kaltaisiksi. Ja että Minun kuvani olisi sellainen, että lapseni voisivat tuntea ykseyttä



kuvaani kohtaan, ja että Minä voisin olla ylpeä Äiti niin monesta lapsesta, jotka ovat saapuneet tänne niin monista maista.

Jumala siunatkoon teitä.

Nyt kun täällä on niin paljon ihmisiä ja paljon lapsia, voimme antaa kaikkien lasten tulla pesemään Jalkani, ja sen jälkeen
tarvitsemme muutamia tyttöjä, jotka ovat kuudentoista ja kahdenkymmenenyhden vuoden väliltä, vaikkapa. Ja sitten muutama
nainen palvomaan Shaktia, Jumalatarta. Mitään ei voi tehdä ilman Shaktia. Aluksi lapset voivat tulla tänne ylös pesemään
Jalkoja. Ja toivon, että eri maanosien johtohenkilöt voisivat myös tulla tänne. He ovat nyt guruuden esikuvina. Johtohenkilöiden
pitää olla jotain erityistä. Ei voi olla johtohenkilö, jos on vain tavallinen, arkipäiväinen henkilö.

Missähän soittajat ovat? Missä ovat soittajat? Hyvä. Ensin teidän pitää sanoa Atharva Sheersha, ja sitten voitte laulaa Ganesha
Stuthin, tai jonkun muun Ganesha-laulun, jonka tunnette.



1989-0806, Shri Bhairava Puja, Bhairava and Left Side

View online.

Shri Bhairavanath puja. Garlate, Milan (Italy), 6 August 1989.

Tänään olemme kokoontuneet tekemään pujaa Bhairavnathille.

Luulen, että emme ole ymmärtäneet Bhairavnathin merkitystä, Hänen, joka kulkee ylös alas pitkin Ida Nadia. Ida Nadi on
Chandraman, eli kuun nadi. Tämän kanavan avulla voimme viilentää itseämme. Eli Bhairavnathjin tehtävänä on viilentää meitä.
Esimerkiksi ihmiset ovat kuumaluontoisia egonsa, maksansa tai jonkin muun takia. Jos ihminen kiivastuu kovasti, silloin
Bhairavnath tekee jonkin tempun saadakseen hänet rauhoittumaan. Hän järjestää omassa vallassaan olevat asiat ganojen ja
Ganapatin avulla niin, että voi jäähdyttää kuumaa luontoanne ja tuoda teidät tasapainoon. Jos joku on todella kuumaluontoinen
eikä pysty hillitsemään itseään, silloin tavalla tai toisella Bhairavnath järjestää asiat – myös Hanumanan avulla – ja osoittaa, että
tällainen typerä kiivastuminen ei ole hyväksi. Esimerkiksi ihmisiä, jotka ovat masentuneita tai jotka tulevat vasemmanpuolisiksi,
Hanumana yrittää auttaa heitä pääsemään pois sieltä. Ilman muuta, mutta myös Bhairavnath auttaa heitä paljon enemmän
pääsemään pois sieltä.

Vasemmanpuoleinen henkilö ei voi olla kollektiivinen. Sellainen ihminen, joka on hyvin vasemmanpuoleinen, joka suree koko
ajan, on onneton ja huolissaan, ei voi nauttia kollektiivisuuden ilosta. Kun taas kiivasluontoinen, oikeanpuoleinen henkilö ei
myöskään nauti kollektiivisuudesta eikä anna muidenkaan nauttia siitä, vaan yrittää olla kollektiivissa, jotta voisi päteä. Sillä
sellainen henkilö yrittää osoittaa paremmuuttaan, osoittaa olevansa muita parempi. Luonnollisestikaan hän ei voi nauttia
kollektiivista. Masentunut henkilö taas ajattelee koko ajan: "Kukaan ei rakasta minua, kukaan ei välitä, olen niin masentunut", ja
kaikkea sellaista, ja hän odottaa koko ajan jotain toisilta, eikä siis myöskään voi nauttia kollektiivista. Sellaisen
vasemmanpuoleisen henkilön mielestä kaikki on onnetonta. Vähän aikaa sitten kävin Moskovassa. Kanssamme siellä oli eräs
nainen, sahaja-joogini, vasemmanpuoleinen sahaja-joogini. Lähdimme syömään, ja alkoi sataa, emmekä saaneet taksia, mutta
sitten auto tuli ja pääsimme perille.

Ravintolassa meille sanottiin: "Olette paljon myöhässä, nyt teidän pitää istua toisella puolella, teidän pitää maksaa näistä
paikoista enemmän". Tämä nainen alkoi valittaa: "Kaikkea tällaista probleemaa, ei taksia, vettä sataa emmekä saa paikkoja".
Sanoin: "Tämähän on vain hauskaa; ei tämä ole mikään probleema". Tällaisen 'probleema'-sanan saisi unohtaa. Tämä sana on
Minulle uusi, koska 'probleema'-sanaa meillä oli tapana käyttää vain geometriassa nuoruudessani. Tällaisella asenteella,
negatiivisella asenteella, jossa nähdään kaikki negatiivisena, me todella pilaamme vasemman puolemme. Mutta sitten herra,
joka oli kutsunut meidät, tuli ja sanoi: "Me istumme tuolla toisella puolella odottamassa teitä". Menimme sinne, söimme hyvää
ruokaa, ja kaikki oli hyvin. Sanoin: "Katso nyt, sinä laskit vain negatiivisia asioita kaikessa, etkä nähnyt hauskuutta ollenkaan".
Joogini kysyi Minulta: "Mitä minun pitäisi tehdä?"

Vastasin: "Sano Bhairavan mantra, istu vasen käsi kohti valokuvaa ja oikea käsi kohti Äiti Maata, ja sillä tavalla kaikki bhuutit ja
negatiivisuudet kaikkoavat". Bhairava kantaa aina tulta kädessään, Hänellä on aina valo kädessään. Ja Hän kulkee ylös ja alas
Ida Nadia ja valaisee sitä nähdäksenne, ettei siellä ole mitään negatiivista. Negatiivisuus tulee meihin monella tavalla. Yksi
negatiivisuuksista on se, että "Tämä on minun", kuten: "Minun lapseni, mieheni, omaisuuteni, minun…" Kun sitten kiinnytte tällä
tavalla, tulette huomaamaan, että lapsistannekin tulee negatiivisia. Mutta jos haluatte olla positiivisia, se on hyvin helppoa. Sitä
varten teidän täytyy nähdä: 'Missä on huomionne?' Näettekö vain 'probleeman', vain näettekö siinä jotain hauskaa? On ihmisiä,
jotka eivät näe hauskuutta missään. Jos on aurinkoinen päivä, he valittavat: "Luoja, miten aurinkoista!"

Ja jos on pilvistä, he sanovat: "Ooh, millainen päivä!" Mikään ei ole hyvä heille. Kyky iloita positiivisuudesta jokaisessa
negatiivisuudessa on sahaja-joogin voimavara. Negatiivisuutta ei ole – se on tietämättömyyttä. Ei se ole myöskään
tietämättömyyttä, koska sitäkään ei ole olemassa. Jos kaikki on Kaikkialla Olevaa Voimaa, miten siellä voisi olla
tietämättömyyttä? Mutta jos piilouduttekin tämän Voiman poimuihin, pakenette, voitte sanoa, että negatiivisuus on olemassa.
Kuten jos piiloudutte luolaan, suljette suuaukon huolellisesti ja sanotte, että aurinkoa ei ole. Eli ihmiset, jotka eivät pysty
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tulemaan kollektiivisiksi, ovat joko oikean- tai vasemmanpuoleisia, enemmän vasemmanpuoleisia. Vasemmanpuoleiset ihmiset
voivat olla kollektiivisia negatiivisuuksissa.

Sanotaan, että se on hyvin suuri bhuuttien veljeskunta. Aah… jos näette joukon juoppoja istumassa yhdessä. He puhuvat: "On,
kuulkaa, niin paljon ongelmia, ympäristöongelmia". He ovat juoppoja, kaikki juovuksissa: "On kaikkia muitakin ongelmia. Milloin
tämä kaikki päättyy?" Silloin toinen sanoo: "Odottakaa, odottakaa. Olen kuullut, että koko maailmaa romahtaa aivan pian." Silloin
kolmas sanoo: "Luojan kiitos! Silloin mekin kuolemme. Ja neljäs sanoo: "Mutta miten meidän pubiemme käy?"

Sitten he sanovat: "No, jos meitä ei ole, mitä väliä sillä on". Tällä tavalla bhuuttien veljeskunta toimii. He eivät näe missään
hauskuutta, he eivät voi iloita mistään, ja heistä tulee… he tavallaan ajattelevat olevansa hyvin meditatiivisia, korkeammalla
olevia ihmisiä, jotenkin parempia – negatiivisuudessa. Lopulta näistä ihmisistä tulee hulluja, ja oikeanpuoleisista ihmisistä tulee
lopulta idiootteja. Kävin kerran mielisairaalassa, ja kävellessäni siellä tapasin erään naisen, ja hän tuntui olevan aika järkevä,
tarkoitan, että tämä nainen oli aika hyvässä kunnossa, joten aloin jutella hänen kanssaan. Ja hän alkoi puhua aivan järkevästi:
"Katsokaas, kun lankoni on siellä, ja eikö olisikin hyvä, jos häntä autettaisiin, eikä meidän pitäisi tehdä niin, että…" Hän kertoili
Minulle kaikenlaista ja yritti osoittaa, kuinka hyvä ja kiltti hän oli, eikä kukaan rakastanut häntä. Hän sanoi: "Tunnen itseni
turvattomaksi" ja niin edelleen. Yhtäkkiä tohtori tuli paikalle, ja nainen alkoi sättiä ja huutaa hänelle. Kysyin: "Mitä tämä on?"
Tohtori käski hoitajia: "Pidelkää kiinni tästä naisesta!"

Hän kertoi Minulle: "Hän on mitä väkivaltaisin mielipuoli, miksi Te puhutte hänen kanssaan?" Tunsin kyllä päänsärkyä, mutta en
tiennyt naisen olevan mielipuoli. Ehkä Minun läsnäoloni oli saanut bhuutin pakenemaan hieman ja tekemään temppuja, mutta
näettehän sen selvästi. Emotionaalinen kiintymys on liikaa, ja jos emotionaalisesti kantaa huolta jostakin henkilöstä: "Tämä on
minun lapseni, tämä on minun omaani, tämä on minun sitä ja tätä," ja jos koko ajan tuhlaa arvokasta elämäänsä tällaiseen, se ei
ole sahaja-joogin tapa elää. Jos sahaja-joogi ei voi tulla kollektiiviseksi, silloin tietäkää, että hän ei ole sahaja-joogi. Meidän on
tiedettävä, että tämä on Bhairavnathin työtä sisällämme. Toinen tehtävä sen lisäksi, että Hän tuo meille valoa pimeyteen, on se,
että Hän tuhoaa kaikki bhuutit sisällämme. Ja myös kaikki bhuuttiset ajatukset, ja kummalliset kiintymyksen ajatukset, ja myös
masentuneisuuden. Tänään olen todella iloinen siitä, että palvomme Shri Bhairavaa, koska Hän on hyvin paljon yhteydessä Shri
Ganeshaan. Kuten tiedätte, Shri Ganesha on Muladharassa, kun taas Bhairava liikkuu vasemmalla puolella ja menee oikealle
puolelle.

Kaikenlaiset ehdollistumat ja tavat voidaan voittaa Bhairavnathin avulla. Nepalissa meillä on todella valtava Bhairavnathin
patsas, joka on todellinen 'swayambhu'. Ihmiset ovat siellä enemmän vasemmanpuoleisia, joten he pelkäävät Bhairavnathia. Jos
jollakin on jokin huono tapa, esimerkiksi varastaminen, he vievät hänet Bhairavnathin eteen, ja sytyttävät tulen Hänen edessään.
Eli poliisi vie varkaat sinne, ja sitten heitä käsketään: "Nyt Bhairavnathin edessä, tunnustakaa". Ja he tunnustavat mitä väärää
ovat tehneet. Hän myös suojelee meitä vääryyden tekemiseltä, viekkaudelta ja varastamiselta. Voimme luulla, että voimme
tehdä kaikenlaista salaa ja piilossa, mutta sitä ei voi piilottaa Bhairavnathilta. Jos ette muutu, Hän paljastaa teidät täysin. Tällä
tavalla Hän on paljastanut kaikki kauheat väärät gurut.

Tänään me palvomme tätä suurta Jumaluutta, Bhairavnathia, joka myöhemmin inkarnoitui maan päälle, lopulta myös
Mahavirana. Hän seisoo helvetin portilla ja estää ihmisiä putoamasta helvettiin. Mutta jos haluatte helvettiin, jos se on halunne,
jos tahtonne toimii sillä tavalla, että haluatte mennä helvettiin, silloin Hän sanoo: "Hyvä on, voit mennä". Mutta kuten tiedätte,
helvetissäkin alkaa olla aika täyttä, joten on parempi, että yritämme taistella negatiivisuuksiamme vastaan ja tulla hauskuutta
rakastaviksi, toisista iloitseviksi, toisia rakastaviksi, emmekä kanna huolta siitä, mitä muut tekevät meille, vaan ajattelemme vain,
mitä hyvää voimme tehdä toisille. Tänään tässä erityisessä Pujassa Bhairavnathille me pyydämme Häneltä kykyä nauraa, iloita
ja pitää hauskaa. Jumala siunatkoon teitä kaikkia.



1990-0321, Birthday Puja

View online.

Puja for the 67th Birthday, Sydney (Australia), 21 March 1990.

Mikä innostus kaikkialla maailmassa! Luulen että koko Sydney- on riistetty kukistaan. Nuo olivat kauniita asioita noissa-
korteissa ja kirjeissä sekä kauniissa runoissa. Lapset laulavat kauniisti. On vaikea kuvailla näitä tunteita- jotka ovat juhlavat- ja
niin aidot ilon tunteet. Te tarvitsitte Äidin, joka huolehtii teistä- ja välittää teistä- ja pystyy- muuttamaan teidät- runsaalla
viisaudella. Jokaisena syntymäpäivänäni Näen, että Sahaja joogit- laajentavat sydämiään- ja oivaltavat että eivät ole enää
pisaroita- valtameressä, vaan he ovat osa sitä. Ja tuo valtameri itsessään- vahvistaa heitä ja pitää heistä huolta. Tuo valtameri-
ruokkii heitä. Ja sama valtameri johdattaa heitä. Tuo yhteys pisaran ja meren välillä- täytyy tulla vakiintuneeksi.

Joten pisaran rajoittuneisuus- täytyy täysin liueta- meren valtavuuteen. Huolella- ja kauniilla sanomillamme asioilla- voimme
syventää kollektiivia- sekä vilpittömällä halulla olla kollektiivisia. Halu kollektiivisuuteen täytyy olla hyvin vilpitöntä. Näin teidän
olemuksenne laajeneminen alkaa. Ensimmäiseksi tarvitaan vilpittömyyttä itseänne kohtaan. Tietenkin, koska tulemme pisaran
olomuodosta, pisarasta, pienestä rajoittuneesta pisarasta, siitä vaiheesta, me jäämme kiinni aina uudestaan niiden rajojen
sisään. Meidän täytyy nähdä oma visiomme: Mitä tulette olemaan- tulevaisuudessa? Mitä haluatte olla tulevaisuudessa? Näin
vilpittömyys itsessään - ajatukselle kollektiivisuudesta - itsessään se- rikkoo kaikki rajat. Jos olette jossain tarkoituksessa
vilpittömiä, missä vain, silloin aika unohtuu- silloin aherrus unohtuu, kaikki unohtuu- haluatte vain saavuttaa sen- jopa pienissäkin
asioissa.

Mistä tämä vilpittömyys tulee? On kaksi asian osaa joista vilpittömyys tulee. Ensin, nähkää omilla silmillänne mitä Sahaja Yoga
on. Mitä se on teille antanut. Se on antanut teille Oivalluksen, se on antanut teille laajemman vision, se on antanut teille
kollektiivisen tietoisuuden, se on antanut teille ajatuksettoman tietoisuuden- ja epäilyksettömän tietoisuuden. Se on tehnyt teistä
uuden ihmisen- niin kuin munasta tulee lintu. Nyt olette lintu- ettekä voi mennä kuoreen takaisin. Kun ymmärrätte mitä Sahaja
Yoga on tehnyt teille- ja oivallatte mitä olette siinä saavuttaneet: Olette saavuttaneet tiedon, tiedon Kundalinista, joka oli
salaisuus kaikki nämä vuodet. Absoluuttisen salaista tietoa. Kukaan ei tiennyt siitä, tieto oli maan alla.

Teillä on kaikki tieto Kundalinista hyvin selkeästi, menemättä mihinkään kouluun tai yliopistoon tai minnekään. Menemättä
laboratorioon- te olette kokeilleet sitä- ja olette ymmärtäneet mitä Kundalini on. Olette nähneet omin silmin- kuinka Kundalini
nousee. Olette antaneet ihmisille Oivalluksia. Ette ole ainoastaan kokeneet- Pyhän Hengen viileää tuulta, vaan olette kokeneet
myös omat voimanne. Olette myös nähneet että- olette tulleet joksikin, joka on hyvin erilaista kuin mitä olitte, kun tiedossanne
ymmärrätte asioita. Jos tietonne on teissä niin hyvin- että pystytte nostamaan muiden ihmisten Kundalinia, jota eivät suuret
pyhimyksetkään aiemmin tehneet, eivät suuret Näkijät, Maharshit, ketkään näistä mahtavista ihmisistä ketkä elivät. Vain hyvin,
hyvin harvoilla oli pätevyyttä- nostaa Kundalini. Kaikkina näinä vuosina- teillä on siihen mahdollisuus. Te ymmärrätte mitä
chakrat ovat- ja te voitte diagnosoida sen, jopa lapset pystyvät siihen.

Emme ymmärräkään kuinka hienoa se on! Ihmisen tasolla- emme tienneet siitä sanaakaan. Emme olleet kuulleet sanaa
"Kundalini"! Ja niin lyhyessä ajassa- olette tulleet niin tietoisiksi! Se on Sahaja Yogan siunaus. Kun näette- että teillä on niin
paljon tietoa- sekä huomionne valo ja kuinka se toimii. Näette monia siunauksia joita tapahtuu, ja näette miten automaattisesti-
tekemättä mitään saavutatte tuloksia, olette ällistynyt- ettekä voi ymmärtää kuinka se tapahtui, kuinka kaikki toimii. Yht'äkkiä
Olin siellä ja tämä tapahtui. Yht'äkkiä Olin siellä ja tuo tapahtui. Kuinka?

Koko ajan tämä valtameri kaikissa yksityiskohdissa- työskentelee asioiden parissa. Kaikkien näiden tapahtumien tulisi avata
teidän silmänne sille- että ette ole enää tavallinen ihminen, että olette pyhimys nyt. Meidän asenteemme tulee muuttua. Niin
monet ihmiset ovat eläimiä edelleen: Näette kuinka he tappavat- ja kuinka he käyttäytyvät - he eivät ole edes ihmisiä. Me elämme
heidän kanssaan- ja näemme heitä päivittäin: He ovat rikollisia ja sen lisäksi- heissä on hyvin alhainen kulttuurin taso. Voimme
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helposti kutsua heitä eläimiksi. On myös ihmisiä, jotka ovat puoliksi eläimiä ja puoliksi ihmisiä. Sitten on myös ihmisiä jotka ovat
oikeasti ihmisiä, ja he ovat etsijöitä. Tämä ymmärrys siitä, mitä olette Sahaja Yogassa saavuttaneet, sen tulisi heti auttaa teitä
ymmärtämään mitä te olette. Ja kun se on tapahtunut meille, silloin automaattisesti- teidän tulisi olla vilpittömiä siitä.

Tunnette että olette aidosti saavuttaneet jotain. On jotain niin suurta, että meidän täytyy olla vilpittömiä. Mielessänne teidän
tulisi myös tuntea niin. Joten ensiksi tuntekaa mielessänne, tuntekaa mielessänne että se on niin tärkeää, se on niin tärkeää, se
on niin arvokasta. Tulette hyvin vilpittömäksi siitä asiasta. Mutta toinen osa on erilainen: Kun näette jotain, kun tiedätte jotain, ja
kun sydämenne alkaa aueta sille asialle. Toisessa osassa teidän täytyy avata sydämenne. Vilpittömyys tulee avoimesta
sydämestä: Jos sydämenne ei ole auki, ette voi olla vilpitön. Mitä tarkoittaa että sydän ei ole auki? Katsotaanpa.

Synnytte uudelleen. Saatte Itseoivalluksenne. Se on myös syntymäpäivänne eräällä tavalla. Mutta tietonne ja ymmärryksenne
kasvaessa- sydämenne ei ole pysynyt siinä mukana. Mikä siihen on syynä? Mikä pidättelee sydäntänne niin? Voitte helposti
saada selville- että sydän johtaa ruumista, se johtaa aivoja ja kaikkea. Koska jos sydän pysähtyy, kaikki pysähtyy. Mutta vaikka
aivot pysähtyvät, sydän jatkaa. Joten sydän on kaikista tärkein- ja se hallitsee koko olemustanne.

Tämä erityinen instrumentti- joka on hyvin hento, joka myös kierrättää, se on kuin kivi. Kuinka se sykkii? Kun sanomme:
"Laajenna sydäntäsi" se tarkoittaa että sydämenne kivettyneisyys- täytyy sulaa pois. Mutta kuinka siitä tulee kivettynyt? Meidän
täytyy mennä asian juurille. Siitä tulee kuin kivi- koska sydän kontrolloi aivoja. Aivoissanne on seitsemän auraa. Samalla lailla
sydämessänne on seitsemän auraa. Ja kaikki nuo aurat- ovat niitä jotka kontrolloivat aivojen auroja. Kuten tiedätte, aivoissa- on
kaksi laitosta, ego ja ehdollistumat, jotka alkavat painaa aivoja liikaa.

Tuloksena kaikki nämä aurat painuvat. Aurat jotka ympäröivät sydäntä- myös joutuvat painoksiin. Mutta aivot voivat ajatella:
"Kyllä, näin on hyvä. Tiedän kuinka Kundalini nostetaan. Tiedän kuinka tämä tehdään. Tiedän kaiken" osa sitä sanoo. Se ei tule
kivettyneeksi samalla lailla, se voi ajatella. Kuka tahansa kivisydäminen ihminen pystyy ajattelemaan. Kuten Hitler. Joten aivoihin
ei kohdistu- ehdollistumat tai ego- siinä määrin että ne muuttuisivat kiveksi- eivätkä voisi ajatella.

Jos on liikaa egoa... Jos on egoa, ihmisestä voi tulla tyhmä- mutta hän ajattelee. Hänen ajatuksensa kulkevat. Hänestä tulee
totisesti tyhmä. Kuka tahansa joka on egoisti- jonka Agnya tukkeutuu, hänestä tulee tyhmä. Siitä ei epäilystäkään. Näette sen
hänen käytöksessään ja puheessaan- ja siinä miten hän yrittää tehdä mitään. Hän on varsinainen koreilija ja hänestä tulee
tyhmä. Kuka tahansa viisas näkee, että tuossa on tyhmä mies. Mitä löydämme? Mieli on superegon peittämä- mutta se ei tee
ihmistä, jolla on kiviset aivot.

Vastakohtaisesti- se tekee tyhmän ihmisen, mutta ei kivipäistä. Sellainen tyhmä ihminen voi puhua mitä sattuu. Voitte heti
tunnistaa sellaisen tyhmän ihmisen. Se ei ole vaikeaa. Tämän toinen puoli on mielen ehdollistumat. Ne voivat olla vielä
pahempia. Se on hyvin viekas asia. Koska ihminen jolla on ehdollistumia- ei tule niistä ulos. Hän ei mahtaile- vaan on viekas, ja
hänen aivonsa ovat peittyneet- ideoihin jotka ovat asahaj. Joku näki Minut Pujassa pesemässä käsiäni- ja antamassa sitä vettä.

Ja hän sanoi: "Miksi otatte sitä pesuvettä, jolla Äidin kädet pestään?" Ja joku toinen sanoi: "Äidillä on käsissään niin valtavat
värähtelyt, että kun pesemme ne, värähtelyt tulevat veteen." Hän ei voinut uskoa sitä! Koska ehdollistumat ovat, että kun pesette
kätenne, vain likaa irtoaa. Joten he eivät pysty ajattelemaan värähtelyitä. Kaikkia tällaisia ehdollistumia ihmisten mielissä on.
Näitten ehdollistumien takia- he eivät näe sydämellä. Vaan he ajattelevat asioita- hyvin viekkaalla tavalla, kertovat valheita,
puhuvat joutavuuksia- ja yrittävät saada teidät uskomaan että ovat oikeassa. He eivät ole tyhmiä- vaan idioottimaisia. He
puhuvat kuin idiootit.

Ja te hyväksytte tuon idioottimaisuuden! Siinä ei ole viisautta. Joten yksi henkilö on typerys- ja toinen on idiootti. Niiden kahden
välissä on Sahaja joogi. Nämä ehdollistumat tekevät aivoista perverssejä- mutta eivät tee niistä kiveä. Aivoista tekee kiveä vain
se, jos ihminen on syntynyt mielellisen häiriön kanssa- niin ettei voi ajatella. Muuten aivot vain jatkavat ajattelemista. Oli sitten
ehdollistumia tai egoa, aivot vain ajattelevat. Sellaiset aivot eivät saisi vaikuttaa sydämeen, koska sydän vaikuttaa aivoihin.
Mutta aurat jotka ovat sydämestä lähtöisin- muuttuvat tympeiksi ja katoavat.



Nämä aurat sydämen ympärillä- ovat hyvin herkkiä- ja ne tuntevat: "Eipä ole hyötyä antaa aivoille valoa." Niistä tulee pienempiä ja
pienempiä, ja niin sydän muuttuu pieneksi. Koska niillä ei ole merkitystä elämälle siellä, ne muuttuvat pienemmiksi ja
pienemmiksi. Siitä aiheutuu että sydän pienenee. Kutsutte jotakuta pienisydämiseksi henkilöksi, ihmiseksi jolla on kanan sydän.
Tai sanomme että sillä ihmisellä on kivinen sydän. Kaikki tämä johtuu- siitä että on ehdollistumia ja egoa- ihmismielessä, ja
tuleksena voi tuntea että sydän muuttuu kiveksi, koska sydän on herkkä asia. Aivot eivät ole niin herkät. Jos laitatte veteen jotain
pehmeää, se muuttuu kovaksi. Mutta jos laitatte veteen kiven ja keitätte sitä, se ei kovetu.

Koska sydän on herkkä ja hauras, siitä tulee kuin kivi, ikään kuin kiehuisitte aivoaaltojen lämmityksessä. Ja siitä tulee kuin kova
kivi. Se ei tiedä kuinka sanoa edes yhtä kaunista sanaa. Aina se läimäyttelee ihmisiä- sanoen asioita joita ei pitäisi sanoa, aina
ajatellen: "Mitä sanoisimme satuttaaksemme muita? Kuinka voisin harhaanjohtaa muita ihmisiä?" Koska se on viekas asenne.
Ja egon osuus, ego taas jäädyttää sydämen- ja silloin sydän ajattelee - ei ajattele, vaan sydän ei lähetä auroja aivoille. Aivot
alkavat ajatella: "Nyt sydän on poissa pelistä. Sydän ei kontrolloi meitä enää." Silloin sydän ajattelee: "Teen kaiken työn
itsekseni."

Tarkoitan että näin pää ajattelee. Ja sydän muuttuu pieneksi ja kiviseksi. Se ei voi toimia. Joten aivot ottavat vallan. Aivot ottavat
vallan ja aloittavat. Aivot aloittavat toimintansa tavalla- jota emme voi ymmärtää: He käyttäytyvät kuin eläimet, he käyttäytyvät
kuin satanistiset ihmiset, heistä tulee ilkeitä, eivätkä he tiedä kuinka sanoa aidosti- jotain kaunista muille. Heissä on eräänlaista
väärää ylpeyttä- ja he jatkavat muiden satuttamista, loukaten muita kunnes tapaavat toisen samanlaisen, ja silloin he molemmat
luhistuvat. Siinä on koko jutun koukku, muuten teistä olisikin jo tullut selvää jälkeä. Mutta koska kaksi ihmistä joilla on egoa eivät
voi olla yhdessä, he neutralisoivat toisensa. Jumalan kiitos meidät on pelastettu heiltä.

Nämä kaksi ehdollistumaa- jotka ovat oikeastaan aivojen päällä, nämä kaksi ehdollistumaa jäädyttävät sydämen- ja tekevät
sydämen toimialasta täyden nollan, ja sitten aivot alkavat vakuutella itselleen. Siitä johtuu ettemme osaa olla ystävällisiä muille,
kuinka olla mukavia ja auttavaisia, kuinka olla lempeitä ja vakuuttavia, muita suojelevia. Olemme jo perineet tämän kaiken. Meillä
on jo kivinen sydän- kun tulemme Sahaja Yogaan, ja aivomme ovat täynnä egoa tai superegoa. Nyt kun Kundalininne nousee-
voitte ensin puhdistaa päänne. Vilpittömyys tulee kun Kundalininne liikkuu- ja koskettaa teidän Brahmarandraanne, joka on
sydämenne istuin ja se laajenee. Silloin sydän palaa takaisin kuin kuningas, se palaa takaisin ja ottaa aivoista vallan. Ja kun
sydän tulee takaisin, heti ne ihmiset joiden kanssa tulimme vihaisiksi, meillä ei ole puhuttavaa eikä mitään, yht'äkkiä
ystävystymme heidän kanssaan. Ei ole ongelmaa. Ihmiset ovat satuttaneet teitä monella tavalla.

Kaikki loukkaamiset ja kaikki poistuvat. Ja alatte muuttua mukaviksi ja kauniiksi. Silloin Kundalini on koskettanut- teidän
Brahmarandraanne jossa sydämen istuin on. Heti kun se aukeaa, myös sydämenne aukeaa ja se herää. Se ajattelee "Mitä?
Olenko antanut aivojen ottaa vallan minusta? Kuinka kehtaakin!" Ja se käy asian kimppuun. Ja olemme nähneet ihmisiä- jotka
ovat yht'äkkiä niin muuttuneita että se on merkillistä. Eräs herrasmies Amerikassa sanoi: "Äiti, Itseoivalluksen jälkeen olin niin
muuttunut- että minusta tuli hyvin lempeä henkilö- enkä sitä ennen toivottanut sedälleni edes päivää."

Ja hän tapasi setänsä jossain juhlissa ja sanoi: "Terve setä!" Ja setä katsoi häntä. "Oletko kunnossa?" Hän ei ikinä sanoisi niin.
Sitten hän meni ja sanoi: "Setä, oletko kunnossa? Onko kaikki hyvin? Voinko jotenkin auttaa sinua?" Hän sanoi kauniita asioita.
Setä sanoi: "Mitä olet tehtnyt? Oletko humalassa vai?

Kuinka puhut minulle noin herttaisesti? En voi uskoa tuota!" Näin tapahtuu. Siksi meidän täytyy ymmärtää, että voimme helposti
päästä näistä asioista irti, koska olemme hankkineet ne. Pääsemme niistä eroon koska olemme hankkineet ne. Niiden ei tarvitse
olla koko elämämme ja ihmissuhteemme. Ego ja superego- molemmat voidaan ravistaa irti kun sydän herää. Kun olemme
ihmisten kanssa tekemisissä, meidän täytyy rikkoa jää- kommunikoimalla muiden kanssa soveliaalla tavalla. Vaikka sanomalla
itsellenne: "En usko että tämä ihminen on niin paha. Pidämpä häntä silmällä, hän saattaa olla hyvä.

Luulenpa että hän ei olekaan niin paha." Ihmisille on hyvin helppoa ottaa joku vastaan pahana. Ja kun he kerran alkavat ottaa
asioita niin, he alkavat rakentaa ympärilleen linnoitusta jossa asuvat- ja ajattelevat olevansa parhaita- eikä kukaan muu ole hyvä.
Ja niin koko yhteisö ja yhteiskunta, koko ihmiskunta saa näiden ajatusten pureman. Sahaja Yoga on ainoa asia joka sen voi



parantaa. Sahaja Yoga on ainoa asia joka tekee tästä selvää. Ja teidän tehtävänne on näytellä sitä osaa- ja ymmärtää että
vilpittömyys voi tulla vain, jos nostatte Kundalinianne uudelleen ja uudelleen- ja avaatte Brahmarandranne. Silloin sydämenne
nousee. Siitä tulee hyvin herännyt persoona- ja se ottaa aivoistanne vallan, jotka koko ajan ajattelevat- ajattelevat ja ajattelevat,
kuin hulluna. Ja kun se tapahtuu, silloin ymmärrätte että- olette hypänneet epäilyksettömään tietoisuuteen.

Se suhde näiden kahden välillä- täytyy ymmärtää täysin. Ensiksi sydämen valta, tai sanotaan sydämen kuninkuus on uhattuna, se
on tuotu alas nollaan. Ja näistä aivoista tulee kuningas, ja ne johtavat meitä. "Minä ajattelen... Minä tunnen..." tämä tarkoittaa
aivoja ja egoa. Jos luovutte siitä "Minä ajattelen... Minä tunnen..." kaikki järjestyy. Teidän tulisi sanoa, ... Minä haluan... ei ole kyse
siitä. Tämä ruumis haluaa sen. Erottakaa itsenne. Vähä kerralllaan erotatte itsenne- kaikista noista tilanteista jättämällä tuon
"Minä haluan..." Sanokaa: "Tämä ruumis... Tämä käsi... Tämä pää..." Alatte erottautua. Ja kun olette erottautunut, kaikki egon ja
superegon rajoitukset poistuvat. Mutta kuitenkin näistä kahdesta on helppo päästä eroon.

Näistä kahdesta on helppo päästä eroon. Vain nostamalla Kundalinianne- ja rikkomalla Brahmarandranne. Se on suurin saavutus
mitä teillä on- että voitte rikkoa Brahmarandranne, antakaa Kundalininne yhdistyä Kaikkialla olevan Voiman kanssa. Siksi sanon
aina että teidän tulee meditoida ja että teidän täytyy olla ajatuksettomassa tietoisuudessa. Silloin se ratkeaa. Älkää kiinnittäkö
huomiota ulkoisiin asioihin niin paljon. Tietenkin olette tavallaan vastuussa- Sahaja Yogasta- koska olette vilpittömiä siitä. Ette
voi pakottaa itseänne. Joten sanon uudestaan ja uudestaan- että punnitkaa vilpittömyytenne. "Kuinka vilpitön olen Sahaja Yogaa
kohtaan?"

Jotkut suhtautuvat kevytmielisesti- sanoen: "Äiti, olin typerä. Olin hämmentynyt." Ette voi sanoa niin! Ette voi sanoa- koska olette
nämä asiat velkaa Sahaja Yogalle. Olette kaiken velkaa Sahaja Yogalle nyt. Se on teille uusi elämä. Joten ette voi sanoa: "Olin
hämmentynyt." tai "Olinpa tyhmä ja typerä. Tein näin." Sanokaa itsellenne että ette voi tehdä niin.

Äiti on tehnyt kovasti töitä täysin vilpittömästi- emmekä voi suhtautua vilpillisesti. Emme halua olla ulkokultaisia. Tämä on
teeskentelyä, täyttä teeskentelyä. Sanotte jotain ja teette jotain. Jos teissä on lainkaan kiitollisuutta ja omanarvontuntoa, ette voi
silloin koskaan sanoa: "Äiti, tein vahingossa näin." tai "Olin hämmentynyt, typerä ja tyhmyri." Se kertoo että olette hyvin
keskinkertainen ihminen- ja teillä ei ole kiitollisuutta Sahaja Yogaa kohtaan, eikä itseänne kohtaan. Mutta parasta kaikessa on-
että Minä en tarvitse Sahaja Yogaa, eikä Sahaja Yoga tarvitse teitä. Te tarvitsette Sahaja Yogaa. Sahaja Yoga on itsessään
valmis.

Se ei tarvitse teitä. Se on valmis asia- ja sellaisena se pysyy- aivan täysin. Sillä on oma paikkansa, statuksensa ja arvokkuutensa-
kaikki koskemattomina. Mutta jos haluatte siitä jotakin tulosta, teidän täytyy ratkaista se. Kuten Ganges-joesta, jos haette sieltä
vettä, teillä täytyy olla oikeat astiat, jotka ovat tarpeeksi syviä ottaakseen vettä sisään. Mutta jos teillä on kivi, mitä te sillä saatte?
Mutta Ganges virtaa. Se on mitä se on. Sillä on omat kykynsä. Se ei muutu koska teillä ihmisillä on kiviä.

Teidän täytyy ymmärtää nostaa Kundalinianne niin monesti kuin voitte. Yrittäkää laittaa huomionne Kundalliniinne koko ajan.
Nähkää missä ongelma on. Puhdistakaa se aivan täysin. Etsikää missä ongelma on- ja nostakaa Kundalinianne- monia kertoja,
ja huomatkaa että virtaatte- hyvin fontanella-luun alueella, jotta sydämenne laajenee. Se on tavallaan mekaaninen prosessi, näin
voi sanoa. Mutta te ihmiset ette tee edes sitä. Jos olisitte tehneet, teidän sydämenne olisi suurentunut. Ja itse te sanoisitte: "Äiti,
sydämestäni on tullut suuri kuin Aasia." Ja silloin näette sydämen ihmeen, kuinka se säteilee värähtelyjä, joiden vaikutuksesta
teistä tulee myötätuntoisia, dynaamisia, kauniita ihmisiä ja vilpittömiä Sahaja Yogaa kohtaan.

Pyydän, että avaatte sydämenne tänään tätä pujaa varten. Olette olleet juhlallisia ja iloisia. Ja sydämenne on varmasti auennut,
koska olen nähnyt että Sahaja joogeilla- on suuri sydän Minua kohtaan, mutta ei heitä itseään kohtaan. He tekevät minulle mitä
tahansa- mutta itselleen eivät mitään. He koristelevat hallia aamusta iltaan- ja tekevät kaikkea. He ovat varmasti lähettäneet
Minulle nämä kukat, en tiedä mistä. Mutta jos sanon heille: "Meditoikaa itseänne varten." sitä he eivät tee. Tai: "Saavuttakaa
tämä itseänne varten." He eivät tee sitä.

Tämä on tilanne. Sen sijasta että hukkaisitte voimianne- koristellessanne näitä kaikkia- teidän tulisi koristella itseänne itsenne
sisällä. Vilpittömästi, ajatellen kauniisti itsestänne, että olette pystyviä, täysin pystyviä ihmisiä, ja voitte käyttää



mielikuvitustanne, älyänne, järkeänne, mitä vain mitä teillä on, löytääksenne tien, sanon sen uudestaan: Pitääksenne sydämenne
suurena. Tämä on se viesti- tälle syntymäpäivälle kaikkialla maailmassa, koska tunsin että koko maailma- oli tänään kuin suuri
sykkivä sydän. Vastaanotin viimeisen puhelun ja tulin tänne. Kaikkialta tuli puheluita ja kukkia, he sanoivat kauniita asioita. Siinä
on kaikki. Olen läpikotaisin sen vallassa, aivan läpikotaisin, se oli Minulle liikaa. Suloisia, suloisia asioita lapsilta, lapsilta, ja
millaisia naisilta, joitain erittäin kauniita miehiltä, ja on ihmeellistä kuinka nämä ihmiset- kuplivat ilosta koska tänään on Minun
syntymäpäiväni. Samalla lailla, ajatelkaa että joka päivä on teidän syntymäpäivänne, että teidän täytyy nostaa Kundalinianne
koko ajan- ja pitää Kundalininne standardi korkeammalla ja korkeammalla.

Mitä enemmän avaudutte, sitä usemapi säie Kundalinianne nousee, ja sitä enemmän sydämenne aukeaa, se herää ja siitä tulee
voimakkaampi. Avoimella, suurella ja voimakkaalla sydämellä- voitte dominoida aivojanne, jotka antavat teille näitä outoja
ideoita. Toivon että tämä tapahtuu tänä vuonna- täällä, ja että ihmiset ottavat asiakseen- saavuttaa suuren sydämen. Suuri
sydän ei tarkoita tyhmyyttä, se ei tarkoita sitä. Suuri sydän on sellainen johon te voitte laittaa Minut. Minä olen melko suuri
henkilö, joten teillä tulee olla hyvin suuri sydän, jossa Minä mahdun olemaan. Sellainen on suuri sydän- ja sellainen teillä tulee
olla. Kun se tapahtuu, kaikki toimii kuin itsestään. Eli antautumisen osuus on: Teidän täytyy tietää kuinka antautua- ja teidän
täytyy tietää mikä osa ei ole antautunut, koska te antaudutte niin että te laajennatte sydäntänne. Laittakaa Minut sinne- ja
pitäkää kukkanne mukana- jotta voitte antaa ne Minulle- kun olette täysin omassa kontrollissanne.

Teillä on tunteenne, jotka ovat kuin kukkia, pitäkää ne itsellänne, ne ovat osa samaa syämenne valtamerta. Kun olette valmiit,
kun kaikki on tehty, kun koko talo on valmis, tuokaa silloin ne kukat, ne tunteet, mukavat asiat, ne kauniit asiat ja ravitkaa niitä.
Luulen että täytyy opetella, on varmasti kirjojakin siitä- kuinka sanoa kauniita asiota muille. Meidän täytyisi etsiä sellaisia kirjoja-
tai kirjoittaa sellaisia kirjoja, kuinka voi sanoa kauniita asioita, kuinka muista pidetään huolta, kuinka saamme muut tuntemaan
rakkautemme, rakkauden ilmaus, ja se työ, sellainen kirja auttaisi ihmisiä ymmärtämään- että näin on hyvä sanoa. Kun kerran
sanotte jotain hyvää muille, se hyvyys tulee takaisin, kuten Minä olen teille kertonut, kuin pienet laineet jotka palaavat rantaan,
silloin tunnette olonne hyväksi. Jatkakaa mukavien asioiden sanomista, asioden jotka miellyttävät, sitä tullaan arvostamaan
paljon. Mutta jos sanotte sen vilpittömästi, ei vain kiusallanne tai vain puhuaksenne, vain ollaksenne pinnallisesti hyvä, kuten
"Kiitos, kiitos, kiitos." mutta jotain sydämestänne, kuten sanotaan, ja tulette yllättymään- että sen toisenkin ihmisen sydän
aukeaa- ja siitä sydämestä virtaavat nuo kauniit kukat, eli tunteet, teitä kohti. Eli toisaalla teidän täytyy laajentaa sydäntänne- ja
toisaalla teidän tulee suojella- kaikkia kauniita, mukavia ja herkkiä tunteita sisällänne, joita olette saaneet kaikkialta, ja sitten
kaataa niitä ulos oikealla hetkellä. Sitä se taide on.

Nämä kukat olivat puutarhassa aivan ensiksi, suojeltuna. Oikealla hetkellä ne tuotiin sisään. Jotta ne tuntevat että niitä
kunnioitetaan, koska niitä käytetään oikealla hetkellä. Näin meidän tulee toimia itsessämme, sydämessämme, koska ihmiset
ovat hyvin herkkiä, hyvin kauniita asioita, ja kaunistaaksenne niitä teidän täytyy sanoa kauniita asioita. Kieli ei ole rumien
asioiden sanomista varten, muiden pilkkamista varten, muiden kiusoittelemista varten, vaan sanoaksemme jotain- niin kaunista,
että toinenkin ihminen imee itseensä sitä kauneutta. Olen nähnyt ihmisten sanovan jotain kauniita asioita- ja ne pyörivät
mielessäni. Joten sanoin: "Milloin Minä saan sanoa näitä asioita muille?" Ajatelkaa sitä, "Tämä on hyvin kaunis lause." "Se oli
hyvin suloista mitä he sanoivat. Hyvä on, missähän voisin käyttää sitä?"

Kun menen kaupoille- ja näen jotakin: "Ah, tuo on hyvä. Se on hyvä eräälle tietylle ihmiselle. Ostan sen." Samalla lailla, jos
kohtaatte näitä kauniita tunteita- ja kauniita asioita joita sanotaan, mitä silloin teette? Keräätte niitä, kaikkia noita asioita, pitäkää
ne ja käyttäkää niitä oikealla hetkellä, oikeassa paikassa. Sitä on Shri Ganesha:n viisaus. Viattomat ihmiset ovat kaikista
vilpittömimpiä, viattomat ihmiset. Ne jotka ovat älykkäitä ja juonittelevia- eivät voi olla vilpittömiä koska he nauttivat
juonittelusta, he nauttivat niin kutsutusta "loistavuudestaan". He eivät voi ikinä olla. Ihmiset jotka ovat yksinkertaisia, jotka ovat
rakastavia, jotka välittävät rakkaudesta enemmän kuin mistään muusta, voivat ainoastaan sanoa kauniita asioita vilpittömästi.
Halusin tänään sanoa teille monta asiaa, mitä tunnen tästä syntymäpäivästä Australiassa, mutta kuten kerroin, sanat eivät riitä.

Koska - Australia on niin kaukainen maa. Kun niin monet tulevat tänne istumaan- ja laulamaan "Agata Swagata". Se on aivan
uskomatonta, koska en ole antanut teille mitään rahaa, te ette ole antaneet minulle mitään rahaa, te ette ole sidoksissa
sanomaan mitään sellaista. Ettekä vain ole tekemässä niin, vaan te myös nautitte siitä. Se on jotakin suurta. Te nautitte siitä ja
niin se on: Kun sydämenne on suuri, nautitte sitä kun teette jotain muille. Nautitte hyvien asioiden tekemisestä. Nautitte hyvien



asioiden sanomisesta. Meillä tulee olla kauniiden sanontojen parhaat kukkaset, meillä tulee olla parhaat tunteet- joita meidän
tulee osata ilmaista toisillemme. Aloittakaa siitä tänään, Sanon että aloittakaa siitä, että vuodesta 1990 puhumme koko ajan
jotain- kaunista toisillemme aina, ja pidämme korvamme auki, pidämme silmämme auki, ja aina kun mahdollista, kun kuulette
jotain sellaista, pitäkää se mielessänne ja käyttäkää sitä uudestaan.

Olen tänään niin haltioissani, ja Minulle on liikaa- uskoa että- Australiassa on niin paljon Sahaja joogeja, niin kaukaisessa
maassa. Nyt se on teidän velvollisuutenne. On teidän velvollisuutenne olla vilpittömiä Sahaja Yogasta, ja kaikessa
vilpittömyydessä, kun teette asioita, ette ikinä ajattele niitä hassuja riitoja, joista kuulin aiemmin. Ajattelette vain "Me
rakastamme Äitiä ja meidän täytyy olla yhdessä, ja meidän täytyy rakastaa toisiamme, ja meidän täytyy sanoa mukavia asioita
toisillemme, jotta rakkauden määrä kasvaa." Mikä tahansa muu, jos joku yrittää- sanoa tai rikkoa jotain, tai rikkoo jonkun
sydämen, he tekevät syntisiä asioita. On olemassa syntiä. Pyhimyksen sydämen rikkominen on suurin synneistä, ja heitä
rangaistaan siitä. Nyt olette kaikki pyhimyksiä, teidän täytyy kunnioittaa toisianne. Eikä se riitä, vaan teidän täytyy myös nauttia
vilpittömyydestänne. Niin se menee, Sanon että nauttikaa vilpittömyydestänne.

Ja kaikki nämä tyhmät ajatukset jotka tulevat päähänne, heittäkää ne pois. Koska kuulin niin monta riitaa siellä ja täällä- ja
ajattelin: "Mitä tämä on? Ovatko he Sahaja joogeja- vai ovatko he tavallisia ihmisiä kadulta?" Näin tapahtuu, ja sitten lapset, näin
ja noin tapahtuu. Kerron teille jotain myös lapsista: lähettäkää lapsenne Intiaan. Olette joka tapauksessa olleet omahyväisiä
heidän suhteensa. Tiedätte että he eivät kehity oikein. Joten lähettäkää heidät Intiaan. Sillä lailla olette avanneet sydämenne,
koska koko maailma on sukuanne, koko maailma on perheenne. Menette minne vain koko maailmassa, ja tapaatte ihmisiä jotka
rakastavat teitä, jotka pitävät teistä huolta, jotka tekevät teille kaikkensa.

Että joka paikassa on- joku istumassa- ja odottamassa että tapaisi teidät kuin yhden omistaan! Ajattelin juuri nyt että: "Nämä
muusikot ovat lähdössä Singaporeen. Mitä tapahtuu? Missä he asuvat?" Se on iso ongelma, yritetään sitä ja tätä. Yht'äkkiä
annoin bandhan ja Balalta tuli puhelu. Bala kertoi Minulle: "Ei, se on täysin kunnossa. Kerron äidilleni, hän pitää huolta heistä."
Ongelma ratkaistu. Mitkä vain teidän ongelmanne voidaan ratkaista, koska- te olette vilpittömiä, mutta jos ette ole, tapaatte
ihmisiä jotka eivät ole vilpittömiä, ja menette alaspäin, menette omaan arviointiinne ja muiden arviointiin.

Eikä teillä ole paikkaa Sahaja Yogassa. Sahaja Yogassa ei ole paikka vilpillisille ihmisille, joten yrittäkää kehittää
vilpittömyyttänne. Nostakaa Kundalinianne niin monesti kuin voitte. Pitäkää se siellä. Pitäkää se Sahasrarassa ja pitäkää huoli
että sydän aukeaa. Se on parasta väylä. He kaikki ovat kysyneet Minulta: "Kuinka avata sydämemme?" Minä sanoin: "Ottakaa
avain." En tiedä kuinka kertoa heille. "Avatkaa sydämenne."

Tarkoittaa että nostakaa Kundalininne, pysykää Brahmarandrassa- ja seuratkaa että Brahmarandra aukeaa. Eikä vain se, vaan
katsokaa että sydämenne laajenee, kun olette mukava muille, miltä se tuntuu teistä. On ihmisiä jotka eivät puhu paljon, jotka
eivät tapaa muita, jotka ovat pidättyneitä. He ovat kuin eläisivät ilmassa, tietynlaiset ihmiset, siellä on varmasti joitain badhoja,
jotkin bhootit istuvat heidän päidensä päällä, muuten se olisi hyvin epäluonnollista käytöstä Sahaja joogilta. Olen kertonut
tänään niin monta asiaa koska luulen että huoli, rakkaus, välittäminen, viisaus- ja kärsivällisyys, niiden tulee imeytyä. Jos olen
teidän Gurunne, jos olen teidän Äitinne, teidän täytyy imeä itseenne nämä ominaisuudet. Olen huolissani kaikesta. Jos jollain on
ongelma, olen huolissani. Yritän saada ongelmat ratkaistua siitä ihmisestä. Kuka vain jolla on ongelma, Minä - se juuttuu
Minuun- kunnes olen ratkaissut ongelman.

Kerron teille suoraan myös lapsistanne, kerron vaimostanne, kerron miehestänne: "Tämä ei ole kunnossa. Asia täytyy korjata."
Koska välitän teistä. Tällainen asenne teillä tulisi olla Sahaja joogeja kohtaan, Sahaja Yogaa kohtaan, ja se vahvistaa teitä niin
paljon, koska te välitätte, ja siksi muutkin välittävät. Voitteko kuvitella Minun laiselle intialaiselle naiselle, niin monen ihmisen
välittävän Minusta? Miksi he Minusta välittäisivät? Eli olette Sahaja joogeja, mutta on ihmisiä jotka eivät ole Sahaja joogeja,
kerron sen, he eivät ole Sahaja joogeja, olen tavannut heidät lapsuudessani, joita tunnen, sukulaisiani - he kaikki välittävät
minusta! On vain eräs asia, koska välitän heistä- Minä huolestun heistä. Jos joku kertoo Minulle ongelmastaan, se on mielessäni,
jää kiinni kuin postimerkki. Kunnes ongelman ratkaisu löytyy, Etsiskelen ongelmaan ratkaisua.

Ja Minulla ei ole mitään omia ongelmia. Samalla lailla, teillä ei tulisi olla omia ongelmia. Silloin pystytte selviämään. Onko kaikki



hyvin?

Jumala siunatkoon teitä!

Toivon että ensi vuonna- te kaikki vietätte syntymäpäivääni Intiassa. Järjestämme kiertueen ohjelman sillä lailla, ehkä se
onnistuu. Katsotaan että voitteko saada jotain- edullisempaa matkustaaksenne sinne. Meidän täytyy selvittää monta asiaa. Kyllä
se ratkeaa.  
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Shri Hanumana Puja. Frankfurt (Germany), 31 August 1990.

Voitte istua myös tässä, siinä on hyvä... Voitte tulla tänne, täällä on tilaa. Jotkut voisivat siirtyä tänne, niin että hekin sopivat eikä
tule ahdasta. Istu tähän eteen. Siinä on parempi, eikö olekin. Hyvä. Tuon oven voisi avata. Se käy, voitte avata oven, jos haluatte.
Se sopii. Parempi avata ne – eikö ovia voi avata? Eivätkö ne aukea? Voi Luoja! Tarvitaan pitkä henkilö. Tarvitaan Hanumana!
Sanokaa Hänen nimensä, niin Hän aukaisee! Laittakaa tuoli siihen eteen.

Olemme tulleet tänään tänne tekemään pujaa Hanumanalle. Shri Hanumana on suurenmoinen persoona meidän
olemuksessamme, ja Hän likkuu aina Swadishthanasta aivoihinne asti. Ja Hän antaa meille kaiken tarvittavan avun
tulevaisuuden suunnittelussa, tai ajattelussa. Hän opastaa ja suojelee meitä. Kuten tiedätte, Saksa on paikka, jossa ihmiset ovat
hyvin aktiivisia, hyvin oikeanpuoleisia, käyttävät liikaa aivojaan, ja käyttävät myös hyvin paljon koneita ja laitteita. On yllättävää,
miten sellainen jumaluus kuin Shri Hanumana, joka on ikuinen lapsi, koska Hän oli kuin apina, Hänellä oli apinan pää, ei elefantin.

Hän oli siis ikuinen lapsi, ja juuri Hänelle annettiin tehtäväksi käyttää ihmisten oikeaa kanavaa. Hänelle sanottiin: “Sinun täytyy
kontrolloida aurinkoa.” Aluksi Hänen täytyi kontrolloida aurinkoa niin, että ihmisissä oleva aurinko, jos sitä on liikaa, niin Hänen
täytyi yrittää kontrolloida sitä ja viilentää tai pehmentää oikeaa puolta. Hän oli siis kuitenkin lapsi. Heti, kun Hän syntyi ja Hän sai
tietää, että Hänen piti kontrolloida aurinkoa, Hän sanoi: “Minähän voisin syödä sen!” Niin Hän juoksi ylös Viratan kehoa ja nielaisi
Suryan. Silloin Hänelle piti kertoa: “Ei, ei, ei. Sinun pitää kontrolloida häntä. Sinun ei tarvitse laittaa häntä vatsaasi!” Koska Hän
ajatteli, että aurinkoa voisi kontrolloida paremmin, jos se olisi omassa vatsassa. Hänen luonteensa kauneus on siinä, että Hän on
lapsi, ja Shri Hanumanan lapsenkaltaisen käyttäytymisen pitäisi kontrolloida oikeaa puolta, jos on kysymyksessä
oikeanpuoleinen äiti tai isä. Tavallisesti oikeanpuoleiset ihmiset eivät saa lapsia. He ovat liian oikeanpuoleisia.

Jos he kuitenkin saavat lapsia, niin lapset eivät pidä heistä, koska heillä ei ole aikaa lapsille. He ovat koko ajan hyvin ankaria
lapsilleen, huutavat heille, eivätkä tiedä miten käsitellä lapsia. Tai sitten he ovat ylihuolehtivia, koska ajattelevat aina: “Minä en
koskaan saanut tällaista, joten annan sitä lapselleni.” Tällaisia äärimmäisyyksiin meneviä, oikeanpuoleisia ihmisiä varten on
olemassa Hanumana, joka on täysin lapsi. Hän on hyvin innokas tekemään työtä Shri Ramalle. Shri Rama taas on persoona, joka
on täydellisen tasapainoinen. Hän on se hyväntahtoinen kuningas, josta Sokrateskin kertoi. Niinpä Hän tarvitsi lähelleen jonkun
tekemään työtä, toimittamaan asioita ja auttamaan. Häntä voisi kutsua eräänlaiseksi sihteeriksi. Shri Hanumana luotiin tätä
tehtävää varten. Shri Rama (Shri Mataji tarkoittanee sanoa: Shri Hanumana) oli sellainen apulainen... Hänestä ei oikeastaan voi
käyttää sellaista sanaa.

Voidaan sanoa, että Hän oli sellainen Shri Raman palvelija... – nähkääs, ei edes palvelijoilla ole sellaista omistautumista
isäntäänsä kohtaan. Voidaan sanoa niin kuin koira tai hevonen, mutta nekään eivät ole niin omistautuneita. Kun hän sitten
kasvoi, Hän sai itselleen ’nau’, yhdeksän, ’siddhiä’, ’navadha siddhiä’. Hänellä oli yhdeksän siddhiä. Nämä siddhit olivat sellaisia,
että Hän saattoi muuttua isoksi, tai niin raskaaksi, että kukaan ei jaksanut nostaa Häntä. Hän saattoi muuttua niin ’sukshma’,
että kukaan ei nähnyt Häntä, niin hienojakoiseksi, että kukaan ei voinut nähdä Häntä. Hänellä oli kaikkiaan yhdeksän siddhiä. Jos
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siis jollakin on liikaa oikeanpuoleisuutta, Hän kontrolloi tätä ihmistä näiden yhdeksän siddhin avulla. No, miten Hän kontrolloi
miestä, joka juoksee liian kovaa elämässään? Hän kontrolloi miehen liikkumista, Hän tekee miehen sellaiseksi, että hänen on
pakko hiljentää vauhtiaan.

Hän tekee miehen jaloista raskaat, ja silloin hän ei voi tehdä niin paljon. Tai sitten Hän tekee kädet hyvin raskaiksi, jolloin henkilö
ei voi tehdä kovin paljon käsillään. Hän voi siis tehdä ihmisen valtavan letargiseksi ja raskaaksi, jos tämä on liian
oikeanpuoleinen. Hänellä on muitakin mielenkiintoisia siddhejä, kuten se, että Hän voi venyttää ... Hänellä ei ole monia aseita,
vain yksi gada kädessään – ja Hän voi venyttää häntänsä vaikka kuinka pitkäksi, ja käsitellä ihmisiä hännällään. Hänen ei tarvitse
käyttää käsiä. Vaikka tässä istuessaan Hän voi kietoa häntänsä mihin vain. Halutessaan Hän voi tehdä hännästään vuoren ja
istua sen päällä. Hän pystyy tekemään kaikenlaisia apinan temppuja, joiksi niitä sanotaan. Ja kaikki taidot, joita Hänellä on, ovat
liian oikealla olevien ihmisten kontrolloimista varten. Hän osaa myös lentää ilmassa.

Vaikka Hänellä ei ole siipiä, Hän pystyy lentämään. Hän kasvaa niin suureksi, että ilman määrä, jonka Hän korvaa, on painavampi
kuin Hänen oma painonsa. Se on sama Arkimeeden laki, jos tunnette tämän fysiikan lain, jolloin Hän kasvaa niin suureksi, että
hänen kehonsa alkaa leijailla ilmassa aivan kuin laiva. Hän voi lentää ilmassa, ja voi lentämällä viedä viestejä ihmiseltä toiselle,
eetterin välityksellä. Meidän eetterimme hienojakoisuus, on Shri Hanumanan komennossa. Hän kontrolloi, tai Hän on
eetterielementin, sen hienojakoisuuden herra - tai voidaan sanoa eetterin alkusyy - ja tämän avulla kommunikointi tapahtuu.
Kaikki kommunikaatio mitä on olemassa, kuten meilläkin on sisällämme umpirauhaset, joita aivolisäke käyttää, ja se tapahtuu
Hanumanan liikkumisen kautta, koska Hän voi mennä ’nirakaraan’, Hän voi mennä hahmottomaan tilaan. Myös kommunikointi,
jota me nyt tässä käytämme, ja meillä on kaiutin, meillä on televisio, meillä on radiot ja kaikenlaiset laitteet. Niillä me olemme
kosketuksissa eetteriin, ja se on kaikki Hanumanan siunauksia, ja ne ovat tarjolla kaikille oikeanpuoleisille ihmisille. Vain
oikeanpuoleiset ihmiset keksivät tällaisia tilassa toimivia asioita, kuten langaton puhelin.

Meillä on myös lennättimet, joissa ei käytetä johtoja. Hän siis pystyy toimimaan eetterin kautta ilman mitään yhteyksiä. Kaikki
eetterin kautta toimivat yhteydet on tehnyt tämä suurenmoinen insinööri, Shri Hanumana. Ja se on niin täydellinen, niin
täydellinen, että kukaan ei pysty parempaan, eikä siitä löydy minkäänlaista vikaa. Ehkä teidän laitteissanne voi olla vikaa, mutta
mitä Hänen eetterissä tekemäänsä työhön tulee, se toimii täydellisesti. Kun tiedemiehet ovat nyt löytäneet sen, he ajattelevat,
että se on olemassa luonnostaan, mutta eivät ajattele, miten se on mahdollista? Me puhumme jotain eetteriin, ja miten se
voidaan vastaanottaa toisessa päässä? He vain pitävät sitä itsestään selvänä, että näin on, että me puhumme jotain täällä tai
lähetämme kuvaa ja se voidaan nähdä toisessa päässä. Mutta he eivät koskaan edes ajattele tai tutki, miten se tapahtuu, miten
se toimii. Tällaista on Shri Hanumanan työ.

Hän on luonut niin kauniin tietoverkon, ja tämän verkon kautta kaikki nämä asiat toimivat. Oikealla puolella ovat myös värähtelyt,
joita molekyylit saavat aikaan ... kuten tiedätte, syntyy sellaisia molekyylejä kuin rikkidioksidi, jos on rikki ja siinä kaksi happea,
niin happi alkaa värähdellä. Ne ovat epäsymmetrisiä ja symmtrisiä värähtelyjä, varmaan te kaikki tiedätte tämän. Kuka siis saa
aikaan kaikki nämä symmetriset ja epäsymmetriset värähtelyt? Kukaan ei halua tietää, kukaan ei halua ottaa selvää, koska
atomithan joka tapauksessa ... Kuvitelkaa, molekyylissä, niin syvällä, kuka tekee työn? Sen tekee Shri Hanuman omilla
hienojakoisilla keinoillaan. Hänellä on vielä yksi hieno, suurenmoinen siddhi, jota kutsutaan ’animaksi’. Anima, anu – ’anu’
tarkoittaa molekyyliä, ja se merkitsee sitä, että se voi mennä molekyylin sisään, tai renun, "renu" on atomi. Se voi mennä
molekyylin tai atomin sisään. Monet tiedemiehet ajattelevat, että molekyylit on löydetty nykyaikana.



Se ei pidä paikkaansa, koska jo kaikkein vanhimmissa kirjoituksissamme löytyy kuvauksia animasta, ’anu’ ja ’renu’ ovat siellä,
joten niistä on olemassa kuvaus jo silloin. Aina, kun näette jossakin sähkömagneettisen voiman toimivan, se toimii Hanumanan
siunauksien kautta. Hän luo elektromagneettiset voimat. Nyt voimme nähdä, että kun Ganeshalla on magneettisia voimia – Hän
on magneetti, Hänellä on magneettinen voima – silloin voimme sanoa, että sähkömagneettinen voima on se, jota kutsutaan
Hanumanan voimaksi, sen aineelliseksi puoleksi. Mutta Hän nousee aineesta ylös aivoihin. Hän nousee siis Swadishthanasta
ylös aivoihin, ja aivoissakin Hän saa aikaan yhteistoiminnan aivojemme eri osien välillä. Kuinka paljon hän meille antaakaan!
Tarkoitan sitä, että jos Ganesha antaa meille viisauden, niin Hanuman antaa meille ajattelun voiman. Hän myös suojelee meitä,
että emme ajattelisi pahoja asioita. Se tarkoittaa sitä, että jos Ganesha antaa meille viisauden, niin Shri Hanumana antaa meille
tietoisuuden.

Toivon, että ymmärrätte näiden kahden asian eron. Viisaudessa ei tarvita tietoisuutta niin paljon, koska silloin kun on viisas,
tietää mikä on oikein ja mikä väärin. Mutta tietoisuutta tarvitaan persoonallisuudessa, kun sitä pitää kontrolloida, ja tämä
kontrolli tulee Shri Hanumanalta, joka on ihmisessä oleva tietoisuus. Tämä tietoisuus, joka on Shri Hanumana, joka on Hänen
hienojakoinen muotonsa ja antaa meille ... – sitä kutsutaan sanskritin kielellä: ’satasat vivekabuddhi’ ja jossa ’sat’ tarkoittaa
totuutta, ’asat’ tarkoittaa epätotuutta, ja ’viveka’ tarkoittaa oikean ja väärän erotuskykyä, ja ’buddhi’ tarkoittaa älykkyyttä. Eli,
älykkyys nähdä ero totuuden ja epätotuuden välillä, sen antaa meille Shri Hanumana. Jos Sahaja Yogassa sanomme, että
Ganesha antaa meille ... Hän on ’adhyaksha’, tarkoittaa, Hän on ... kutsun Häntä yliopiston kansleriksi. Hän tutkii meitä: “Nyt olet
päässyt tämän chakran yli, nyt tämän, nyt tämän.” Hän auttaa meitä tietämään millä tasolla olemme. Voidaan sanoa, että
Ganesha antaa meille ’nirvichara samadhin’, jota voimme kutsua ajatuksettomaksi tietoisuudeksi, ja ’nirvikalpa samadhin’. Hän
antaa meille kaiken tämän, ja Hän antaa meille myös ilon. Mutta ymmärrys siitä, että tämä on hyvä, tämä on meidän
hyväksemme, se mielen tason ymmärrys, sen me saamme Shri Hanumanalta.

Tämä on hyvin tärkeää länsimaisille ihmisille, koska sen täytyy olla mentaalia, muuten he eivät sitä ymmärrä. Jos se ei ole
mentaalia, he eivät pääse abstraktille tasolle. Sen pitää olla mentaalia. Siis mentaalin ymmärryksen siitä, onko joku asia hyvä vai
paha, sen antaa meille Shri Hanumana. Ilman Häntä, vaikka sinusta tulisi pyhimys – tietysti olet pyhimys ja tunnet olevasi
pyhimys. Mutta onko tämä pyhimyksellisyys oikein, jos elää Himalayalla, vai onko parempi mennä ihmisten joukkoon ja antaa
heille itseoivalluksia – kaikki tällainen tutkiskelu, tämä ’vivekabuddhi’, kaikki tutkiskelu, kaikki oikean ja väärän erottelu, kaikki
opastus, kaikki suojelu, sen me saamme Shri Hanumanalta. Saksa, joka on hyvin, hyvin ... sanoisin, se on oikean puolen syvin
olemus. Koska se on aivan oikean puolen ytimessä, on tärkeää, että täällä palvottaisiin oikean puolen suojelijaa. Mutta kaikesta
tästä vivekabuddhista ja erotuskyvystä huolimatta Hän tietää yhden asian: Hän on absoluuttisesti Shri Raman alamainen. Mikä
on sitten Shri Rama?

Shri Rama on hyväntahtoinen kuningas, joka tekee työtä hyvyyden puolesta. Shri Rama itse on muodollisesti kuningas,
sanomme: kuin ’sankocha’. Englinnin kielellä tätä ei ole niin helppo selittää. Shri Rama on sellainen, joka ei tuo itseään esille. Hän
pysyttelee taustalla. Hän on hyvin tasapainoinen, Hän on hyvin vakaa persoona. Niinpä sitten Hanumana on koko ajan innokas
tekemään työtä Shri Ramalle, koko ajan. Jos Shri Rama sanoo: “Voisitko mennä hakemaan...” Hän pyysi Hanumanaa: “Mene
hakemaan... sanjeevania". Se on eräs yrtti, jota tarvittiin herättämään Lakshmana takaisin henkiin. Hän lähti ja toi mukanaan
koko vuoren.

“On parempi ottaa koko vuori mukaan.” Tällainen persoona Hän on, Hän toi koko... Tämä on Hänen lapsenkaltaista käytöstään.



Erotuskyky tässä on se, että: “Jos Shri Rama on pyytänyt jotain, niin mitä tahansa Hän pyytää, minä teen sen.” Voi sanoa, että se
on kuin gurun ja ’shishyan’ välinen suhde. Mutta vieläkin enemmän, sillä shishya on vain alamainen palvelija, täydellisesti
antautunut Jumalalle, täydellisesti antautunut Jumalalle, ja Hanumanalle tärkeintä on antautuminen. Katsokaas, itse
antautuminen osoittaa, että kaikki oikeanpuoleiset ihmiset ovat antautuneita Jumalalle, eivät esimiehilleen. Oikeanpuoleiset
ihmiset ovat enimmäkseen hyvin antautuneita esimiehilleen, antautuneita työlleen ja joskus myös vaimoilleen. Mutta he ovat
alamaisia väärille ihmisille, heillä ei ole erotuskykyä. Sen huomaa aina, että heillä ei ole erotuskykyä. Mutta jos pyydät
Hanumanaa apuun, Hän kertoo, että sinun pitää antautua Kaikkivaltiaalle Jumalalle eikä kenellekään muulle. Tai sellaiselle
gurulle kuin Rama. Muuten sinun ei pidä antautua kenellekään muulle.

Ja silloin olet vapaa kuin lintu, ja sinulla on kaikki yhdeksän voimaa sisälläsi. Hanumanan tehtävä on hillitä yliaktiivisuutta, hillitä
liiallista ajattelua, hillitä egoa. Se, miten Hän lopettaa ihmisten egon, näkyy hauskalla tavalla siinä, miten Hän poltti koko Lankan,
Ravanan pääkaupungin, ja miten sitten teki pilaa hänestä. Koska jokaisesta egoistisesta ihmisestä pitää tehdä pilaa, silloin hän
tulee kuntoon. Ensin Hän meni Ravanan luo ja kun Ravana näki Hänet, hän kysyi: “Kuka sinä olet? Kuka sinä olet, apina?” Niin
Hän työnsi häntänsä Ravanaa kohti ja kutitti häntä hännällään. Hän siis tekee pilaa egoistisista ihmisistä. Jos joku egoistinen
ihminen yrittää aiheuttaa teille harmia, Hän tulee ja tekee sellaista pilaa tästä henkilöstä niin, että saatte vain ihmetellä kuinka
heppu saa pomppia kuin ”Lilleri-Lalleri, joka aidalta putosi ja kruununsa rikkoi”. Hanumanan tehtävä on suojella teitä egoistisilta
ihmisiltä. Ja Hän suojelee myös egoistisia ihmisiä panemalla heidät ojennukseen, kuten esimerkiksi Saddamin.

Saddamin tapauksessa pyysin vain Hanumana hoitamaan asian, koska tiedän, että Hän tekee sen. Hän on laittanut tämän
Saddamin erilaisiin tilanteisiin, eikä hän tiedä mitä tehdä, hän ei tiedä miten menetellä. Sillä jos hän vaikka sanoo: “Hyvä on,
aloitan sodan”, silloin koko Irak tuhoutuu ja hänkin tuhoutuu, Kuwait tuhoutuu, kaikki polttoaine loppuu, hyvä on. Kaikki joutuvat
hankaluuksiin. Entäs hän itse? Häntäkään ei enää ole. Sillä jos amerikkalaiset ryhtyvät sotaan, he tulevat hänen maahansa
taistelemaan. He eivät taistele Amerikassa, eikä hän mene Amerikkaan taistelemaan heitä vastaan. Ehkä muutama
amerikkalainen kuolee. Nyt Hanuman on tämän Saddamin aivoissa, tekee siellä työtään ja kertoo hänelle: “Nyt katsokaapas,
herra, jos ette tee niin, silloin käy näin.” Hän työskentelee kaikkien poliitikkojen, kaikkien näiden egoististen ihmisten aivoissa. Ja
sitten he joskus lamaantuvat, ja muuttavat joskus politiikkaansa, muuttuvat ja pääsevät sillä tavalla eteenpäin.

Hanumanassa on vielä yksi hieno ominaisuus, että Hän saa ihmiset - Hän on eräänlainen sovittelija – Hän saa ihmiset
kohtaamaan toisensa. Jos on kaksi egoistista ihmistä, Hän saa heidät tapaamaan toisensa, ja sitten Hän luo sellaisen tilanteen,
että heistä tulee ystäviä ja muuttuvat lempeiksi. Hänen koko luonteensa sisällämme saa meidät näkemään oman egomme, ja
erottamaan sen, että “Ahaa, tässä vaikuttaa minun egoni,” ja muuttumaan sitten lapsenkaltaiseksi ja mukavaksi, hyväntuuliseksi
ja iloiseksi. Hän haluaisi aina tanssia, Hän tanssii koko ajan, ja Raman edessä Hän on aina kumartuneena, ja haluaa aina tehdä
kaiken mitä Shri Ram vain toivoo. Jos siis Ganesha seisoo takanani, Hanumana on tässä Minun jalkojeni juuressa. Ja Hän on
tässä. Sanoisin, että samalla tavalla, jos Saksasta tulisi - Kuten Philip kysyi Minulta, että voisiko Saksasta tulla Hanumanan
kaltainen. Kuinka dynaaminen voima meillä olisikaan, jos heistä tulisi niin nöyriä. Hanumanan nöyrän luonteen syvyys näkyy
esimerkiksi tarinassa Sitasta, jonka tiedätte, kun Hän antoi Hanumanalle kaulakorun, eikä tämä halunnut pitää sitä, koska sisällä
ei ollut Ramaa. Kerran Sita tuntui, että Hanuman oli koko ajan paikalla, eikä tavallaan antanut Hänelle hetkeäkään rauhaa.

Niinpä Hän sanoi: “Voit ottaa itsellesi vain yhden tehtävän. Sinun ei tarvitse tehdä kaikkia töitä.” Hanumanilla oli tapana tehdä
kaikki Shri Raman työt. Hän sanoi: “Saat olla täällä tekemässä vain yhtä tehtävää. Valitse itsellesi työ, jonka haluat tehdä”
Hanuman sanoi: “No, haluaisin Shri Raman luona niin, että aina kun Hän aivastaa, niin minä teen näin.” Katsokaas, Intiassa kun
joku aivastaa, niin silloin pitää tehdä tällä tavalla. Koska sillä tavalla estetään negatiivisuuksia leviämästä ulos. Siksi teemme



tällä tavalla, jos joku aivastaa. Tai jos on väsynyt ja haukottelee, silloinkin tehdään usein näin. Hanuman sanoi: “Aina kun hän
haukottelee, niin salli minun vain...” – Me kutsumme tätä nimellä ’chutki’. En tiedä miksi sitä täällä kutsutaan – “Salli minulle
tällainen tehtävä.” Sita ajatteli: “Tämä on hyvin pieni tehtävä. Silloin tämä kaveri pysyttelee pois näkyvistä.” Hanuman jäi
seisomaan paikalleen.

Sita sanoi: “No, miksi vielä seisot täällä?” “Minä odotan haukotusta. En voi poistua?” Ja tällä tavalla ... – Sita antoi ensin
tehtävän: “Hyvä on, saat tämän tehtävän itsellesi,” eikä Hän enää voinut peruuttaa sitä, kun oli sen juuri antanut. Niinpä Hanuman
seisoo aina paikallaan, voidakseen napsauttaa sormiaan Shri Ramalle. Tarkoitan sitä, että koko asian kauneus on siinä, että Hän
on koko ajan, joka hetki valmis palvelemaan, Hän on tarkkaavainen, Hän on läsnä. Myös Sahaja Yogassa, Minulla on suhde teihin
Guruna, Äitinä ja... en tiedä, se on rajaton. Mutta tiedämme ainakin nämä kaksi suhdetta, että olen teidän Äitinne ja teidän
Gurunne. Teidän Gurunanne Minun tärkein huoleni on se, että oppisitte kaiken Sahaja Yogasta, että teistä tulisi Sahaja Yogan
asiantuntijoita, ja että teistä itsestänne tulisi guruja. Tämä on Minulle ainoa tärkeä asia. Mutta sitä varten tarvitaan täydellistä
antautumista. ’Islam’ tarkoittaa antautumista.

Teidän pitää siis antautua. Jos olette antautuneita, vain silloin voitte oppia, millä tavalla te käsittelette Sahaja Yogaa. Myös tämä
antautuminen tapahtuu Shri Hanumanan kautta. Hän opettaa teitä miten antaudutaan, tai pakottaa teidät siihen, koska
egoistiset ihmiset eivät antaudu. Sitten Hän asettaa eteen jonkinlaisia esteitä, tai jotakin ihmeitä tai jotain kepposia, joiden
kautta sitten opetuslapsi antautuu Gurulle. Muuten hän ei ole antautunut, ja hän kokee antautumisen vaikeaksi. Se voima, joka
toimii ja saa hänet antautumaan Gurulle, tulee myös Hanumanalta. Ei vain se, että Hän on antautunut, mutta Hän saa myös muut
antautumaan. Koska egon takia te ette pysty antautumaan, niin Hän taistelee egoanne vastaan, ja painaa sen alas ja panee
teidät antautumaan. Omalla tavallaan Hän on osoittanut sen, että oikealla puolella on olemassa hyvin kaunis alue.

Jotta siitä pystyisi nauttimaan tydellisesti, silloin teidän pitää olla täysin antautuneita Gurullenne, aivan kuin olisitte tämän Gurun
palvelijoita. Mitä tahansa teidän pitää tehdä Gurunne hyväksi, se teidän pitää tehdä. Tietysti teidän pitää tietää, että teidän
Gurunne pystyy antamaan teille vähintään itseoivalluksen, muuten hän ei ole mikään guru. Mutta teidän on oltava niin antautunut
sille, joka on antanut teille oivalluksen, että olette kuin palvelijoita Hänelle, ettekä ujostele sitä yhtään. Esimerkiksi, kun joskus,
tiedättehän, matkustan vaikkapa lentokoneella, enkä joskus voi pitää kenkiä jaloissani, koska ne turpoavat lennettäessä.
Tavallisesti ottaisin kengät käteeni ja kävelisin ilman. Mutta on muutamia sahaja-joogeja, jotka ottavat kenkäni ja kantavat niitä
puolestani, eivätkä he häpeä sitä ollenkaan. He ovat vain hyvin ylpeitä siitä, että saavat kantaa kenkiäni. Ei ole mitään ... – pitäisi
olla ylpeä siitä, että voi tehdä kaikkea tätä, että teillä on mahdollisuus tehdä kaikkia näitä tehtäviä Gurullenne, ja että antaudutte
tälle Gurulle. Ainoa asia, joka teillä on mielessä on se, kuinka voitte palvella Gurua, miten voitte miellyttää Gurua, ja miten voisitte
päästä lähemmäksi Gurua.

Se ei tarkoita fyysistä läheisyyttä, vaan eräänlaista yhteyttä, eräänlaista ymmärrystä. Nekin, jotka ovat etäällä Minusta, voivat
tuntea Minut sydämessään. Ja tästä on kysymys, että meidän on saatava tämä voima Shri Hanumanalta. Hän suojelee myös
kaikkia jumaluuksia. Hän suojelee. Hänen ja Shri Ganeshan välillä on ero. Shri Ganesha antaa energian, ’shaktin’, mutta Shri
Hanumana suojelee. Sen huomaa, kun katsotte miten Shri Krishna ohjasi Arjunan sotavaunua, niin vaunun päällä istui
Hanumana eikä Shri Ganesh. Hanumana istui siellä ja piti huolta hänestä. Tavallaan myös se, että Shri Rama itse tuli Shri
Vishnuksi, niin Hanumanan piti huolehtia myös Hänestä.



Kuten tiedätte, Hän on enkeli: kristinuskon mukaan, tai sanotaan raamatun mukaan, Hän on enkeli nimeltä Gabriel. Gabriel oli se
enkeli, joka toi viestin Marialle, koska Hän on aina viestin tuoja. Ja on yllättävää, että sanat, joita hän käytti, olivat ’Immaculata
Salve’ – se on Minun nimeni. Ensimmäinen nimeni on Nirmala, joka tarkoittaa ’Immaculata’ (puhdas) ja sukunimeni on Salve.
Hän sanoi nämä sanat Marialle. Ja tänäänkin yllätyin, kun Minulle annettiin lahja. He olivat löytäneet teeastiaston ja
ruokailuastiaston, jonka nimi oli ’Maria’. Marialla on koko elämänsä ajan paljon tekemistä Hanumanan kanssa. Se merkitsee sitä,
että Maria on Mahalakshmi. Mahalakshmi taas on Sita ja Sita vuorostaan Radha, ja Hanumanan pitää olla valmiina palvelemaan
Häntä.

Ja näettekö, sen takia joskus ihmiset ihmettelevät: “Äiti, miten tiesitte? Äiti, miten saitte tietää? Äiti, miten tiesitte lähettää
viestin? Äiti, miten te ratkaisitte sen ongelman?” Voitteko kuvitella? Tämä on Shri Hanumanan ongelma. Hän hoitaa sen. Mitä
tahansa tulee mieleeni, Hän nappaa sen ja kaikki on hoidettu. Kuten kerroin teille, että Hänen koko organisointinsa on niin hyvin
suunniteltu; kaikki viestit... miten ne tulevat ihmisille? Monet sanovat: “Äiti, Minä vain rukoilin Sinua.” Erään miehen äiti oli hyvin
sairas, ja hän meni tapaamaan äitiään, joka oli kuolemaisillaan syöpään. Hän sanoi: “En tiennyt, mitä tehdä, siis rukoilen vain
Teitä, Äiti, ole hyvä ja pelasta äitini.” Hanumana tuntee tämän henkilön vilpittömyyden ja syvyyden sahaja-joogina. Hän tietää,
mikä tämän henkilön merkitys on.

Ja välittömästi, kuin ihmeen kautta, tämä nainen, jonka piti kuolla syöpään, toipui kolmessa päivässä ja parani. Mies vei äitinsä
Bombayhin ja lääkäri sanoi: “Hänellä ei ole enää syöpää.” Monet asiat, joita kutsutte ihmeiksi, ovat Shri Hanumanan
aikaansaannosta. Hän on ihmeiden tekijä. Hän tekee myös ihmeitä näyttääkseen kuinka typeriä ihmiset ovat, kuinka hölmöjä he
ovat. Sillä Hän on oikealla puolella ja menee sieltä egoon. Egon takia ihmisestä tulee aina tyhmä – se on väistämätöntä. Egon
takia heistä tulee todella tyhmiä, “Ooh, mitä vikaa siinä on?” Ja siksi näkee niin monen ihmisen tekevän todella tyhmiä asioita,
emmekä voi tajuta miksi he tekevät niin. He sanovat vain: “Mitä vikaa siinä on?” Siinä on se vika, että Hanumana ei pidä siitä, ja
siitä seuraa vastareaktio. Kun ihmiset käyttäytyvät typerästi, se kääntyy itseä vastaan, ja silloin he tietävät tehneensä suuren
virheen, tai ymmärtävät sen olleen tyhmää. Mutta joskus syytä voi olla hyvin vaikeaa jäljittää; kuten sairautta, jota kutsutaan
‘juppisairaudeksi’, jota on mahdoton parantaa, koska Hanumana on ottanut pois sähkömagneettisen voiman näiltä ihmisiltä, eikä
se toimi, voima ei ole yhteydessä tietoisuuteen.

Niinpä ihmisen tietoinen mieli ei voi toimia, se menee pois päältä. Ainoastaan silloin, jos nämä ihmiset alkavat palvoa
Hanumanaa todella suurella antaumuksella, silloin he saattavat pelastua. Mutta näitä tyhmiä juppeja on vaikea saada
vakuuttumaan mistään. He sanovat: “Emme usko. Mitä sitten?” Mitä sitten, te kuolette - miten muutenkaan? Se on ainoa raja, se
on ainoa elämä, joka teillä on jäljellä, ja teette tällaista. Hanumanalla on niin monia ominaisuuksia, joista olisin voinut vielä
kertoa; esimerkiksi Hänen kehonsa, niin kuin Shivallakin, on ‘gherun’ peittämä. Gheru on tehty eräänlaisesta punaisesta kivestä,
joka on hyvin kuumaa. Jos esimerkiksi kylmän takia saatte ihottumaa, niin voitte sivellä ihoon gherua ja ihottuma lähtee. Tai
voitte joskus saada ‘badhan’ takia jotain ihosairauksia, joita hoidetaan gherulla; koska se on hyvin kuumaa, se lievittää.

Shri Ganeshan keho taas on lyijyoksidin peittämä, punaisen lyijyoksidin, joka on erittäin kylmää. Lyijyoksidi on erittäin kylmää
ainetta. Jos kosketatte lyijyoksidia, se tuntuu hyvin kylmältä. Lyijyoksidia laitetaan peittämään Shri Ganeshan kehoa, ja se
tasapainottaa kuumuutta, jota Hänessä on, tai paremminkin Hänessä olevan kuumuuden vaikutuksia. Sanskritin kielessä
kutsumme tätä nimellä ‘sindhura’, ja marathin ja hindin kielessä sitä kutsutaan myös sindhuraksi. Ihmiset yrittävät aina löytää
tämän värisiä esineitä; ja onnekseni sain tämän sarin Wienissä, ja oli mukava laittaa se ylleni tähän tilaisuuteen. Ganesha on aina
tämän värinen, jota kutsutaan sindhur-väriksi. Ja vaikka sanotaan, että lyijyoksidi aiheuttaa syöpää, ihmiset sanovat, että se voi



aiheuttaa syöpää; mutta lyijyoksidi on niin kylmää, että se voi viilentää niin paljon, että ihminen voi joutua liikaa vasemmalle. Ja
syöpä on psykosomaattinen sairaus, ja se voi olla syy siihen - ehkä aika kaukaa haettu syy - että se aiheuttaa syöpää. Sillä jos se
on liian kylmää, ja sen takia joutuu liiaksi vasemmalle, ja vasemmalla voi saada virustartunnan, josta voi seurata ongelmia.

Mutta sama lyijyoksidi sopii ihmisille, jotka ovat hyvin oikeanpuolisia. Jos heille laittaa sitä Agnyaan, se viilentää, ja he
rauhoittuvat. Heille on hyvä laittaa sitä Agnyaan, että he viilentyisivät. Heidän vihansa ja kiukkunsa laskee, ja se toimii oikein
hyvin. Hän siis parantaa meissä olevaa vihaa, Hän parantaa meidän hätäilymme, kiireemme ja aggressivisuutemme. Hän saa
aikaan tämän kaiken. Hän huiputti myös Hitleriä. Miten? Hitler käytti Shri Ganeshaa symbolinaan, ja swastikahan on tehty
myötäpäivään. Silloin Hanumana teki Hitlerille jekun.

Hän laittoi mallin, jota käytettin swastikan tekemiseen - Hän laittoi sen tavalla tai toisella täysin - Hän siis sai aikaan sen, että
ihmiset sanoivat: “Käännetäänpä se toisin päin.” Ja heti kun he käänsivät sen ... se oli Hanumanin jekku; Minä ehdotin Hänelle,
mutta Hän sen jekun teki - he alkoivat käyttää Ganeshaa nurin päin. - Sama Ganesha, josta Shri Hanumana oli huolissaan, että
kuinka Hän voisi mennä ohittamaan Shri Ganeshan, koska Hän on Hanumanaa vanhempi; miten Hän voisi ohittaa Ganeshan? Ja
Ganesha on jumaluus, mutta Hanumana on enkeli. Niinpä heti, kun temppu oli onnistunut, he molemmat yhdessä estivät Hitlerin
voittamisen. Tällä tavalla se temppu siis tehtiin. Hänellä on monia tällaisia pieniä temppuja. Muistan, kun kerran pidimme pujaa
Saksassa; ja Saksassahan Hanuman tekee näitä temppujaan hyvin paljon, sillä Minulle on kerrottu, että juuri saksalaiset,
tarvitsevat Häntä kaikkein eniten. Siispä Saksassa meillä oli puja, ja pujassa ihmiset tekivät vahingossa swastikan väärin päin -
aivan vahingossa. - En nähnyt sitä. Tavallisesti katselen aina hyvin tarkkaan, mutta en tiedä miksi sinä päivänä en huomannut
sitä: sekin oli varmaan Hanumanin temppu.

Ja kun näin sen, sanoin: Voi Luoja, kukahan nyt joutuu kärsimään? Mitähän tästä nyt lähtee käyntiin? Mihin maahan se nyt
iskee?” Se ei iskenyt Saksaan, vaan Englantiin. Koska olen tehnyt nyt niin kovasti työtä Englannissa, ja ihmiset ovat olleet niin
välinpitämättömiä Sahaja Yogaa kohtaan, niin letargisia, että isku kohdistui sinne. Hanuman kulkee kuin rankkasade, ja Hän voi
kulkea hyvin nopeasti kuin myrskytuuli ja tuhota kaiken tiellään. Hän tekee kaiken tämän sähkömagneettisten voimiensa avulla.
Kaikki aine on Hänen hallinnassaan. Kaikki aine on Hänen hallinnassaan, ja Hän antaa teille sateen, Hän antaa teille auringon,
Hän antaa teille tuulen. Hän tekee kaiken tämän vain saadakseen aikaan hyvän pujan, hyvän kokoontumisen, Hän tekee kaiken
niin kauniisti. Eikä kukaan edes tiedä, että Shri Hanumana on tehnyt sen, ja että meidän pitäisi kiittää Shri Hanumania koko ajan.

Täksi päiväksi jos pitäisi – jos Minun pitäisi puhua vielä Hänestä, se kestäisi tunteja. - Ainoa asia, jonka haluan sanoa on se, että
on suuri siunaus, että voimme pitää tässä palatsissa Pujaa Shri Hanumanalle. Koska Hän oli aina hyvin majesteettinen jumaluus
tai enkeli, ja puja on paikassa, jossa kaikki on niin majesteettista ja kaunista, ja Hän pitää siitä. Hän ei ole mikään ‘sanyasi’
-tyyppinen persoona, Hän ei ole askeetikko. Tavallisesti oikeanpuoleiset ihmiset ovat askeettisia, heistä tulee … oikeanpuoleisia
ihmisiä, he pitävä kaikenlaisesta pelkistetystä. Jos voisivat, he ajaisivat varmaan nenänsäkin pois kasvoistaan! Katsokaas,
Hanumana on täysin päinvastainen luonne. Hanumana pitää kauneudesta, Hän pitää koristeellisuudesta, ja vetää ihmiset pois
askeettisuudesta, eli tällaista Hanumana antaa teille. Monet Hanumanan palvojat sanovat kuitenkin aina, että naisten ei pitäisi
koskaan katsoa Hanumanaan päin, koska Hanumana on ‘brahmachari’ – eli sellainen, joka ei halua naisten näkevän Häntä,
koska Hänellä ei ole kunnolla vaatteita päällään – Hänellä on vain vähän vaatteita päällään, joten Hän ei halua naisten näkevän
Häntä. Mutta jos naiset ajattelevat, että Hän on vain lapsi, silloin sillä ei ole merkitystä.



Mutta ihmisillä ei ole tällaista ajatusta, että Hän on lapsi. Mitä merkitystä sillä on, onko lapsella paljon vai vähän päällään? Ja
Hän on vielä apinakin, eikä apinoiden kuulu pitää vaatteita. Niinpä se mitä Hänellä on päällään on aivan riittävästi, eikä tule
lainkaan sellainen tunne, että Hän olisi millään tavalla alaston, vaan me näemme vain Hänen hienon olemuksensa, todella hienon
olemuksen. Toivon, että saisitte joskus otettua valokuvan Hänestäkin, niin kuin olette saaneet kuvia Shri Ganeshasta. Silloin te
todellakin alkaisitte rakastaa Häntä, Hän on niin suloinen. Vaikka Hän on niin valtavan kokoinen, ja vaikka Hänellä on kynnet, niin
silloin, kun Hän silittää Jalkojani, Hän vetää kynnet piiloon. Hän on niin hellä, hyvin hellä, ja Hän silittää Jalkojani hyvin kauniisti.
Olen nähnyt, kuinka Hän käsittelee kaikkea, Hän tekee sen hyvin hellästi. Nyt tunnen, että saksalaisista on tulossa hyvin lempeitä,
kun he käsittelevät asioita ja ihmisiä. Tämä muutos on tapahtumassa, ja uskon, että se on Hanumanan siunaus heille.

Jumala siunatkoon teitä.

Tänään meidän ei tarvitse tehdä Ganesh Pujaa, vaikka … voisitte kuitenkin pestä Jalkani ja laulaa muutaman laulun, koska aina
ennen jokaista pujaa on tehtävä Ganesh Puja, mutta sen ei tarvitse olla niin yksityiskohtainen. Missä Barbara on? Pyytäisittekö
häntä tuomaan Minulle kuumavesipullon, koska Ganesha viilentää Minua ja Hanumana viilentää vielä enemmän. Näettekös,
Hanumana viilentää Minua todella voimakkaasti täältä selästä, ja näettekö, miten koko tämä paikka viilenee, kun puhumme
Hänestä. Tämä on lahja Venäjältä, ja tässä, näettekö, Hanumanan väri on täsmälleen sama kuin sarini. Ja tässä on Hanumana,
enkeli Gabriel, kuvitelkaa; tämä on venäläinen kansantarina, joten venäläiset tiesivät, että Hän piti päällään tämän värisiä
vaatteita – kuvitelkaa. Ja Hän istuu hevosen selässä, ja kerrotaan myös, että Gabriel kertoi Mohammed Sahibille seitsemästä ...
Hän antoi Mohammed Sahibille hevosen, jotta Hän voisi nähdä seitsemän taivasta. Kyllä, jotta Hän voisi nähdä Kaikkivaltiaan
Jumalan suuruudessaan, eli se tarkoittaa seitsemää chakraa, joten Hanuman antoi Hänelle hevosen. Aivan oikein. Koska
Mohammed Sahib oli vasemmalla puolella, Hänellä oli Chandra Ma; joten Hanuman antoi Hänelle. Tämä on todella kaunis teos.
Teidän pitää säilyttää sitä täällä ... Mutta se on tehty Saksassa!
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Talk Arzier, Talk on Children at Girvins Ashram (Switzerland), 21 September 1990. Niinpä monet metsästäjät yrittävät löytää
"kastorin", myskin, ja he etsivät … he yrittävät löytää kauriin. Pitäkää siis huolta omasta kauriistanne, viattomuudestanne. Lasten
viattomuus on nyt hyökkäyksen kohteena, ja se hyökkäys on niin voimakas, että teidän on pidettävä hyvää huolta lapsistanne.
"Harane" tarkoittaa kaurista, ja koska kauris on pieni, teidän täytyy pitää niistä hyvää huolta. Tarkkaan ottaen se tarkoittaa:
pitäkää heidät turvassa. Tulee aika, jolloin tunnemme oman hengityksemme jotenkin kummallisena, aivan kuin se ei olisi
omaamme, ja siksi pitäkää toisianne kädestä, koska on hyvin pimeää. Oikein hieno sanoma kaikille sahaja-joogeille. Ja on
ymmärrettävä, että teidän pitää ymmärtää johtajaanne. Halusin puhua tänään kollektiiville siitä, mitä on tapahtunut nyt
Sveitsissäkin, että meillä on täällä Arneau, ja Arneausta tuli hyvin oikeanpuoleinen. Sen seurauksena Sveitsin joogeista on tullut
päinvastaisia. Ja tuntuu siltä, että Arneauta kohtaan on paineita, koska hän on uusi johtaja, mutta hän on oikein hyvä mies. Jos
painostatte, mikään ei toimi. Muistakaa siis, että teidän on kuunneltava johtajianne, kunnes Minä teen asialle jotain. Arneautakin
tuin täydellisesti, ja kun hän teki väärin, hänet vaihdettiin. Kenenkään ei pidä olla johtajaa vastaan, muuten kukaan ei voi toimia
Minun valtuuttamanani - mikään ei virtaa. Sellainen pysäyttää kokonaan Kundaliinin virtauksen. Älkää siis vastustako
johtajianne. Huomaan täällä hyvin selvästi, että ihmisten Agnya kasvaa. Ihmiset kehittävät Agnyaa, ja se syntyy vain siksi, että
ajatellaan: "Niin se on se Arneau. Hän teki niin … ja nyt Mathias Mathias on varmaan samanlainen, koska hän on johtaja." Ei näin.
Teidän pitää hyväksyä hänen johtajuutensa. Jos ette hyväksy, teidän Agnyanne tukkeutuu, ja teistä tulee hyvin oikeanpuoleisia.
Olkaa hyvin varovaisia. Huomaan, että Agnya on Sveitsissä aika suuri, ja Minun on varoitettava teitä olemaan järkeviä. Kaikki
energiani virtaa johtajien kautta, kunnes hän lopettaa sen. Minä olen vastuussa ja huolehdin tästä asiasta. Nyt teidän on opittava
antautumaan. Muuten teidän egonne kasvaa, ja olen varma, että jos jatkatte tällä tavalla, niin yksi toisensa jälkeen teistä tulee
hyvin egoistisia. Miksi sitten egoa on niin paljon Lännessä? Olen tutkinut sitä ja löytänyt syyn siihen, miksi Lännessä ollaan niin
egoistisia. Mikä on syy? Syy on tämä: lapsi on egoistinen aina viiteen ikävuoteen saakka. Hän leikkii itsekseen, ja jos antaa heille
leluja, he ottavat kukin omat lelunsa ja leikkivät niillä eivätkä kiusaa toisiaan. Mutta jos he kiusaavat toisiaan, silloin heistä tulee
väkivaltaisia tai jopa julmia. He elävät koko ajan rinnakkain. Sinä teet omat työsi, minä teen omani. Jos heidät jättää yksikseen:
"Tämä on minun, tämä on minun", he leikkivät kaikki yksikseen. Sen ikäisinä he ovat täysin egoistisia. Jos lapselta kysyy: "Kun
seisot siinä, mitä näet?" niin hän näkee tämän tuolin, hän näkee Minut, hän näkee kaikenlaista. Jos hän seisoo tuolla ja sitten
kysytään, hän ei sano näkevänsä muuta - hän sanoo samaa mitä näkee täältä - hän seisoo tällä puolella, mutta hän ei näe asiaa
toisen ihmisen kannalta. Lapsi on sellainen. Jos tässä olisi seinä, ja lapsi seisoisi tässä, ja välissä olisi jotakin. Jos lapselta
kysytään: "Mitä näet seinän toiselta puolelta?" Hän sanoo saman asian kuin seisoessaan tässä. Hän ei pysty sanomaan mitä
toinen ihminen näkee. Sellainen on egoistisuus, joka on hyvin vahva. Minun on sanottava teille, että tämä on hyvin … Minun on
sanottava teille hyvin selväksi, että mikä tahansa kulttuurinne onkin - niin nykypäivän kulttuuri näissä maissa on sellainen, että se
kehittää vain ihmisten egoa. Vanhemmat ovat tyytyväisiä, jos lapset tulevat toimeen itsekseen. He eivät halua ottaa ollenkaan
vastuuta, he eivät halua ojentaa eivätkä sanoa: "Älä tee niin, älä tee näin," ja lapset saavat tehdä mitä haluavat. He eivät halua
huolehtia. Ja ashrameissakin olen huomannut, että jos joku ojentaa lasta, hän saa vastustusta osakseen. He ovat hyvin
herkkänahkaisia lapsistaan, ja se on paha asia, koska se tekee lapsista äärimmäisen egoistisia. Ja lännessä ihmiset ovat
äärimmäisen herkkänahkaisia lapsistaan. Kukaan ei uskalla sanoa heille mitään. Mutta vastakohtana on sanottava, että
intialainen kulttuuri on vielä pysynyt järkevänä. Siksi heidän yhteiskuntansa on koko maailman paras. Talous on huonossa
kunnossa, politiikka on kamalaa, he voivat olla täysin hyödyttömiä monessa asiassa, mutta heidän yhteiskuntansa on paras. Syy
on siinä, että naiset ovat ottaneet vastuulleen yhteiskunnasta huolehtimisen. Kerronpa teille, kun olimme jo melkein aikuisia, olin
yliopistossa, ja siskoni olivat myös. Kerran olimme kävelemässä kotiin, ja joku kertoi jonkin jutun ja kaikki alkoivat nauraa,
mukana oli myös muutamia ystäviä. Eräs nainen, äitini ystävä, ajoi ohi autolla. Hän meni kertomaan äidilleni: "Näin tyttäresi
ystävineen ja he nauroivat kadulla." Kun saavuimme kotiin, äiti huusi: "Miten kehtaatte?" Pelästyimme, koska emme tienneet, että
tämä nainen oli nähnyt meidät. Äiti sanoi: "Miten kehtaatte?" - vaikka olimme jo sen ikäisiä. Aivan kuka tahansa äitimme
ystävistä saattoi torua meitä. He saattoivat sanoa meille mitä tahansa: "Älkää tehkö niin. Miksi teette tällaista?" Näin ego
murenee. Mutta jos ette anna muiden ojentaa lapsianne, heidän egonsa ei koskaan murene, ja siksi länsimaissa ihmiset ovat niin
egoistisia. He eivät ole kasvaneet ulos siitä. He eivät ole kasvaneet ulos siitä. Ensiksikin, he eivät halua, että heitä ojennetaan, ei
koskaan. Tässä iässäkin, jos äitini eläisi, hän ojentaisi Minua. Eikä se olisi tuntunut mitenkään pahalta - kuka tahansa
ystävämme tai muu - koska tiedän, että he tekevät sen Minun hyväkseni. Mutta se, mitä tapahtui täällä, että Arneau meni liikaa
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toiselle puolelle; hän joutui negatiivisuuksien valtaan, liikaa oikealle, ja näin kävi muutamille muillekin. Patrickilla on sama
ongelma, ja kaikilla on sama ongelma jokaisessa ashramissa. Tämä ei tarkoita sitä, että teidän pitäisi dominoida lapsianne, vaan
jos he tekevät jotain väärin, niin välittömästi se henkilö, joka näkee sen, voi ojentaa lasta. Ei saisi sanoa: "Hän on minun lapseni.
Miten kehtaat sanoa noin? ", tai loukkaantua. Kun alatte käyttää "minun lapseni", lapsista tulee täysin egoistisia, ettekä ikinä
anna heidän kasvaa ulos siitä. He eivät koskaan opi näkemään asioita muiden kannalta. Me, esimerkiksi, opimme sen äitimme
lisäksi myös isältämme ja kaikilta muilta. He sanoivat: "Teidän ei pidä tehdä niin." Tiedämme niin paljon - pienen pieniä asioita.
Kuten eräät tytöt kertoivat - eivät nämä, vaan erään toisen ashramin, ei Sveitsissä: "Katsokaa, nämä ihmiset tulevat sisälle
kuumuudesta ja juovat heti vettä." Intiassa ei kukaan tee niin. Miten tiedämme sen? Koska jos joku näkee meidän tekevän niin,
hän sanoo: "Ei, sinun pitää ensin syödä jotain hiilihydraattia ja juoda vasta sitten. Miksi joit heti?" Eikä kukaan pane vastaan.
Koko yhteiskunta opettaa lapsia. Kukaan ei vastusta sitä. Guidolla oli myös samanlainen ongelma. Hän yritti ojentaa lapsia, ja
vanhemmat sanoivat mielipiteitään siitä - Intiassa ei kukaan uskalla sanoa mitään opettajaa vastaan. Siksi opettajia
kunnioitetaan. Jos opettaja sanoi niin, niin hyvä. Lapset eivät kunnioita opettajiaan, eivätkä he kunnioita myöskään
vanhempiaan, koska ovat huomanneet, että olemme egoistisia. Se, miten lapset täällä puhuvat vanhemmilleen ja käyttäytyvät,
eivätkä kunnioita ketään, eivätkä he kunnioita myöskään itseään. Heistä tulee täysin häpeämättömiä ihmisiä. Jotta saisitte
lapsenne kasvamaan kunnollisiksi, antakaa heidän tulla kollektiiviin täydellisesti. Esimerkiksi, mieheni suvussa on varmasti
vähintään sata ihmistä. Kun kokoonnumme häihin tai johonkin juhliin, meitä asuu ja syö ainakin sata ihmistä saman katon alla.
Ja jokainen tietää rajat. Kukaan ei loukkaannu. Tietysti he myös rakastavat lapsiaan ja tekevät kaikkensa heidän eteensä - mutta
jos on ojennettava, silloin ojennetaan, eikä kukaan loukkaannu siitä. Tästä syystä lapset kiintyvät liikaa, ja on mahdotonta päästä
heidän egonsa kuoren läpi. Se vain kasvaa kasvamistaan. Ja vaikka he saisivatkin oivalluksen myöhemmin, vaikka he
tuntisivatkin sen, ego on siellä edelleen, koska vanhemmat ovat jo paisuttaneet sen, vanhemmat ovat jo laittaneet egon heidän
päähänsä: "Olet jotain erikoista." Näin se vain on. Joku päivä sitten nuorempi tyttäreni - hän on aika arvostettu - hän oli siellä ja
alkoi torua tytärtään. Worlikar tuli paikalle ja sanoi, "Lopeta jo toruminen. En jaksa enää kuunnella." Tyttäreni oli hiljaa. Hän ei
loukkaantunut siitä. Hän ei loukkaantunut, koska me intialaiset ymmärrämme tämän. Kuka vain voi ojentaa meitä, ja me
pidämme sitä hyvänä asiana. Luojan kiitos joku ojentaa meitä. Muuten olisimme täysin heitteillä. Kun Avdhut oli pieni, hän kysyi
Minulta kerran: "Jos lähdemme pois vanhempiemme luota, lähtevätkö silloin vanhempien bhuutit pois?" Vastasin: "Ei ne
seuraavat teidän mukananne." Hän sanoi sitten: "Miksi sitten ihmiset jättävät vanhempansa? Jos esimerkiksi minä jätän
vanhempani, ja huomenna haluan polttaa tupakkaa, kuka silloin ojentaa minua? Kukaan ei ole ojentamassa minua, jos
vanhemmat eivät ole luonani." Sitä pidetään suurena siunauksena, että on vanhemmat, jotka ojentavat ja kertovat asioista. Ja
kun tyttäreni menivät naimisiin, olimme arvostettuja - emme olleet enää mitään nuoria, CP oli Merenkulkuyhtiön puheenjohtaja -
CP:n sisko, joka oli noin kahdeksan, yhdeksän vuotta vanhempi, sanoi: "Hääseremonioihin sinun on maalattava kyntesi."
Kuvitelkaa CP:tä maalamassa kynsiään. Mutta kyllä hän maalasi, ja pukeutui kymmenen kertaa 'dhotiin' (lannevaate). Hänen
täytyi, ja hän oli aika pikkutarkka. Menimme sitten yksiin toisiin häihin. Hän sanoi: "Katso, heilläkin on päällään sellaiset asut."
Sanoin: "Luojan kiitos sinulla on sisko." On joku, joka kertoo mitä pitää tehdä. Teidän pitää oppia kuuliaisiksi. Opetelkaa
kuuliaisuutta, ja kun joku ojentaa lastanne, älkää sanoko mitään. Ei yhtään mitään. Antakaa kaikkien käsitellä lastanne. Muuten
heidänkin käy huonosti. Vaikka he ovatkin syntyneet oivaltaneina, ette anna heille oikeanlaista kasvatusta. "Minun lapseni" pitää
jättää pois välittömästi. He ovat kaikkien lapsia. Anand tuli asumaan hänen luokseen. Kysykää häneltä millainen poika hän on.
[Sahaja-joogi: Aarre.] Oikea aarre luonteeltaan. Jos hän sanoo: "Anand, älä tee näin", hän ei koskaan loukkaannu siitä.
Tunnemme, että on siunaus, kun on joku sanomassa. Ja myöhemmin näen, että ego on suuri kuin ilmapallo. Jos ilmapalloon ei
puhalleta ollenkaan, niin silloin sen on vaikea paisua. Siksi ihmiset, joille ei ole kehittynyt egoa, ovat helppoja. Siksi intialaiset
eivät lähde helposti mukaan itsensä korostamiseen. Heidän ilmapallonsa ei anneta kasvaa. Mutta länsimaalaiset ovat pelkkää
egoa. Jos he tekevät jotain, pallo paisuu. Meillä oli eräs autokuski, ja aina kun hän astui auton sisään, hänestä tuli kummallinen,
hyvin koppava. Kysyin joltakin: "Miksi hän on niin koppava?" Minulle vastattiin: "Äiti, siksi, että hän ajaa Mercedestä." Sanoin:
"Mitä? Mercedestä? Eihän se ole hänen eikä Minunkaan. Miksi hän on siitä niin ylpeä?" Siis, jotain niin typerää. Ego tekee
ihmisestä typerän. Ydinasia on tämä: se tekee teistä täysin typeriä. Ramayanassa on hyvä tarina siitä, kuinka ihmisestä voi tulla
typerä. Siksi teitä on niin helppo vetää mukaan tyhmyyksiin. Äskettäin eräs joogini kertoi: "Äiti, nyt on uutta muotia sellainen, että
kaikki naiset laittavat hiuksensa tällä tavalla otsalleen. Sanoin: "Todellako?" Hän vastasi: "Kyllä, katsokaa, Äiti." Näin, että kaikilla
sahaja-joogineilla oli hiukset sillä tavalla. Eilisessä tilaisuudessakin oli kaikilla hiukset niin. Ei mitään omaa persoonallisuutta.
Jos joku aloittaa jotain uutta, kaikki seuraavat. Heissä ei ole yksilöllisyyttä. Heillä ei ole perinnepohjaa. "Ei, tämä on moderni
hiustyyli. En aio laittaa hiuksiani noin. Minä laitan ne näin, minä elän tällä tavalla. Miksi pitäisi tehdä niin?" Huomenna sanotaan,
että pitää olla 'bouffant'-tukka. Ja kohta kaikilla on bouffant. Sanotaan, että miesten ei pidä laittaa öljyä hiuksiin. Niinpä heistä



tulee sitten kaljuja. Mutta joskus kaksikymmentä vuotta sitten jokainen mies elokuvissa laittoi hiuksiinsa öljyä, kampasi kunnolla
ja näytti tyylikkäältä. Nykyään kaikki pukeutuvat niin rennosti, että heissä ei ole mitään tyylikkyyttä. Jos ette välitä
pukeutumisestanne, ette välitä muutenkaan elämästänne. Jos laittaa päälleen jotain rentoa, pukeutuu liian löysiin tai tiukkoihin
housuihin, osoittaa, että ihmisessä ei ole persoonallisuutta. On vain ego. Ei ole persoonallisuutta eikä viisautta. Kun annatte
muiden ojentaa lapsianne, se on ensimmäinen hyvä asia, jonka teette lapsillenne. Antakaa heidän oppia kunnioittamaan toisia
ihmisiä. Antakaa heidän tuntea: "He ovat setiäni, he ovat tätejäni. He voivat ojentaa minua." Ja sitten pitää totella eikä kysellä
liikoja. Täällä jokainen lapsi … Matkustin kerran erään sahaja-jooginin kanssa. Hänen poikansa kyseli koko ajan: "Miksi tämä?
Miksi tuo?" ja hän vastaili lapselle. Sanoin pojalle: "Nyt suu kiinni", ja sen jälkeen hän ei enää kysellyt miksi. Aivan kuin lapsilla
olisi oikeus kysellä, ja he kyselevät koko ajan. Miten he kehtaavat kysellä? Te olette heidän vanhempiaan. Me emme kysele
vanhemmiltamme - emme koskaan. Emme ole mitenkään vähäpätöisempiä kuin kukaan muu tässä maailmassa. Päinvastoin, on
sanottava, että ne ihmiset, jotka ovat tässä kulttuurissa päässeet nousemaan, ovat oikein hyviä sahaja-joogeja. He ovat hyvin
järkeviä. He ymmärtävät rajat ja mitä voi tehdä. Meidän pitää siis ymmärtää, että Sahaja Yoga -kulttuurimme on sellainen, että
meidän on opittava tiettyjä asioita. Ensiksikin, älkää ainakaan tehkö lapsistanne kovin egoistisia. Älkää tehkö heistä egoistisia,
pyydän. Katsokaa, että lapsenne kunnioittavat kaikkia muita samalla tavalla, sanovat 'namaste' kaikille, ja ovat hyvin kuuliaisia
jokaiselle, ja jos joku ojentaa heitä, mitä se haittaa? Olen todella hämmästynyt, koska uskoin, että lännessä lapset eivät ole
kiintyneitä vanhempiinsa, mutta se ei ole niin, sillä he ovat liimautuneita vanhempiinsa. Eikä vain liimautuneita, vaan heti
tilaisuuden tullen he karkaavat vanhempiensa luota, koska te hemmottelette heitä liikaa. Sen takia. He eivät ole vapaita. He ovat
koko ajan kateellisia. Olen kuullut muutamasta naisesta, jotka ovat kateellisia Minulle, koska olen Äiti. Aivan. Kuinka typerää.
Tarkoitan, jos joku esimerkiksi hoitaa lastani, Minä pidän huolta tästä naisesta. Lähetän hänelle sarin. Lähetän hänelle lahjan.
Olen hyvin iloinen siitä, että hän on hoitanut lastani. Reaktiot ovat kummallisia, eikö vain? Miksi tällaista vastakaikua ja
reaktioita? Jos teillä on täällä joku musiikkiesitys, naapurit menevät poliisille ja soittavat joka paikkaan. Muutoin, vaikka olisitte
kuoleman kielissä, he eivät välitä. Mutta jos Intiassa olisi musiikkiesitys: "Ooh, heillä on musiikkiesitys." Kaikki hyvin. Ihmiset
tuovat mattoja heille, kaikkea. Antavat ruokaa - "Mitä syötävää haluatte?" ja koko naapurusto on mukana auttamassa. Ja he
nukkuvat täysin rauhassa, jos haluavat. Heidän kollektiivisuutensa on oikein hyvä, ja heidän lapsensa; kuka tahansa voi torua
ketä lasta tahansa. Koska te olette egoistisia, olkaa varovaisia, että ette tee omista lapsistannekin egoistisia. Teidän on niin
vaikeaa päästä eroon egostanne, tiedätte sen. Se on kuin käärme, joka luikertelee aina takaisin. Minä aina ihmettelin, että miten
heidän egonsa syntyy? Eräs joogini kertoi Minulle: "Tiedättekö, Äiti, mieheni hokee koko ajan, ego, ego, ego." Kysyin: "Mikä?" "Hän
sanoo minulle koko ajan, että minulla on ego. Mikä se on?" hän kysyi Minulta. "Mikä sairaus tämä ego oikein on? Ego, ego, ego?"
Sanoin: "Se tarkoittaa 'Ahamkaraa'." Hän sanoi: "Miksi hän sitten kerskuu sillä?" Ahamkar on syntiä. On myös synnillistä sanoa:
"Minä vihaan sinua". Jos hindiksi sanoo 'minä vihaan sinua', ihmiset sanovat: "Oletko hullu tai jotain?" He ajattelevat, että sinun
täytyy olla hullu. Sellaista ei voi sanoa, koska se on syntiä. Näin se on, ja kaikki, joita kohdellaan näin - Intiassakin - voivat tulla
pahemmiksi - jopa Intiassa - jos vanhemmat paapovat heitä liikaa, tai tavallaan ovat ylistäneet heitä liikaa, tai muuta sellaista.
Mutta tiedämme, että vanhempamme rakastavat meitä ja välittävät meistä. Minun äitini oli hyvin tarkka ja ankara, mutta hänen
takiaan osaan valmistaa ruokaa niin hyvin. Hän jopa opetti Minulle kuinka kauhaa pidellään. Kun olin pieni tyttö, noin viisivuotias,
meillä oli 'tawa-pannu', sellainen musta ja pyöreä, jolla paistoimme roti-leipiä. Äidillä oli tapana sanoa Minulle: "Puhdista se." Ja
vaikka meillä oli niin paljon palvelijoita talossa, niin silti, ja muistan kuinka pienet valkoiset käteni tulivat aivan mustiksi, kun
puhdistin sitä. Mutta olen oikein hyvä puhdistamaan, olen oikein hyvä kaikessa. Miten? Se on kaikki äitini ansiota. Ei
epäilystäkään. Pankaa ainakin lapsenne nousemaan ylös aamulla. Meidän on annettava lapsillemme jotain parempaa, opettaa
heitä paremmin. Ja sama asia naisten kanssa. Naisten on ymmärrettävä, että ne, jotka asuvat täällä, tai missä tahansa
ashramissa, ovat talon emäntiä ja heidän on tiedettävä. Olin hämmästynyt, kun kysyin ihmisiltä, jotka olivat tulleet kaukaa: "Mitä
olette syöneet?" He vastasivat: "Emme mitään. Vähän 'samosoja' ja jotain pientä. Ei muuta." Hehän ovat talon vieraita. Kukaan ei
saanut mitään syödäkseen. Minulle tarjottiin kaikenlaista, mutta en tiennyt, että he toimivat näin. Ei saa olla pahoillaan, koska jos
sanon jotain, teidän Keski-Sydämenne tukkeutuu - sen takia ei saa. Tämä on jälleen yksi erityispiirre, joka johtuu egosta. Tämä
johtuu siitä, että mitään ei mene pään sisään, mitään ei mene sydämeen. Se menee vain johonkin keskukseen. Sanoiko Äiti niin?
Aha, Keski-Sydän tukkeutuu, tai sitten Vasen Vishuddhini. Mutta hyvä mies, miksi et laita päätäsi kuntoon? Siksi, että emme
halua kohdata asiaa. Emme halua laittaa sitä kuntoon. Siispä se menee Vasempaan Vishuddhiin tai Keski-Sydämeen. Jos saatte
vieraita luoksenne - Gregoire voi kertoa teille, kuinka kerran heitä oli kaikkiaan noin kaksikymmentäviisi istumassa
olohuoneessa. Tyttäreni oli myös siellä. Kerroin tyttärelleni: "Täällä on vieraita, he saattavat olla pitempään, joten on parasta
tehdä ruokaa kaikille." Hän valmisti ruoan. Kun lopetimme - muistatko Gregoire, kun lopetimme ohjelmamme, sanoin:
"Syödäänpä päivällistä." Kaikki olivat yllättyneitä. He ihmettelivät, "Miten niin?" Sanoin: "Kerroin tyttärelleni. Hän on varmaan



tehnyt ruokaa. "Näin lyhyessä ajassa?" Sanoin: "Kyllä, hän on varmaan laittanut jotain." Tyttäreni sanoi: "Päivällinen on valmiina."
Se oli meille kaikille. Jos kertoo jollekin, että tulee kaksikymmentäviisi vierasta, naiset joutuvat paniikkiin. He ajattelevat: "Nyt
pitää mennä kauppaan, …" He alkavat … Puuttuu luottamus, koska ei ole persoonallisuutta. Kerroin eilen miehelleni, että tein
vähän 'pulaota' ihmisille, sadalle ihmiselle, ei mitään muuta. En tehnyt paljon muuta. Hän sanoi: "Eikö sata ihmistä ole paljon?"
Sanoin: "Eihän se ole mitään. Viisistaa olisi ollut paljon." Mutta en vain Minä, tyttäreni osaa myös. Olette nähneet hänet
Pratishthanissa. Tyttäreni osaavat myös. Katsokaas, meillä on itseluottamusta kaikkeen mitä meiltä pyydetään. Kaikki nämä
tilaisuudet Intian kiertueilla, joita intialaiset järjestävät kokonaan, keskellä viidakkoa, missä vain. Mutta täällä alamme ensin
ajatella siksi, että emme halua kohdata ongelmaa. "Meidän pitää tehdä se nyt. Tehdään se." "Ei se toimi niin. Istutaan ja
suunnitellaan ensin," se siitä sitten. Olen tarkkaillut teitä todella tarkasti. Olen ollut täällä, ja olen ällistynyt. Eikä kukaan opeta
mitään, koska äitinnekään ei opettanut teitä. Ei ole minkäänlaista opetusta. Sanoisin, että ihmiset eivät osaa mitään. He ovat
edelleen kuin pikkulapset. Tytön on osattava ommella, on osattava tehdä ruokaa, osattava hoitaa taloutta ja käydä ostoksilla,
hänen on tiedettävä millainen liha on hyvää ja millainen huonoa. Hänen on tiedettävä mikä on timantti ja mikä ei, mikä on silkkiä,
mikä ei. Perhe opettaa kaiken tämän. Olittepa sitten uranainen tai ette - jos olette uranainen, hyvä on - mutta tämä on tärkeintä.
Nämä ovat naisen perustietoa. Olemme naisia olematta naisia. On oltava eräänlainen halu tehdä jotain hyvää toiselle, antaa
jotain. Kerronpa tyttärentyttäristäni. Kun he olivat pieniä, kaikki kolme, kysyin: "Mikä teistä tulee isona?" He vastasivat:
"Haluamme olla sairaanhoitajia tai lentoemäntiä." Kysyin: "Miksi nämä kaksi?" Yksi tytöistä vastasi: "Tiedätkö Isoäiti, vain näissä
ammateissa voi antaa ruokaa toisille." Näettekö, kuinka he ajattelevat. Noin vuosi sitten 18-vuotias, vanhin heistä, kutsui
kaksikymmentäviisi ihmistä päivällisille. Ajattelin, että hän pyytää varmaan palvelijoita tekemään ruokaa. Hän vastasi: "Ei, minä
teen ruoan itse." Ja niin hän teki ja ruokki jokaisen, ja kaikki ylistivät häntä. Hän sanoi: "Ei, ei, ei. He sanovat vain siksi, koska minä
valmistin ruoan, mutta tiedän, että se ei ollut kovin maukasta. Se oli aika mautonta, ei mitenkään hyvää. Mutta he sanovat niin,
koska minä tein ruoan. Hän teki ruoan yksin kahdellekymmenelleviidelle. Heistä on niin mukavaa tehdä ruokaa, heistä on
mukavaa antaa jotain toisille. Ette tiedäkään kuinka iloisia he ovat siitä. Olette niin hyvinvoivia, niin rikkaita, teillä on kaikkea,
mutta silti anteliaisuus puuttuu. Mieheni on erittäin antelias, ja kerran luonamme oli eräs mies, sahaja-joogi, vanhempi herra, joka
oli taideopettaja, ja hän tuli tekemään Minulle yhtä piirrosta. Kysyin C.P. :ltä: "Mitä voisimme antaa hänelle? Onko sinulla yhtään
ylimääräistä pukua?" Hän vastasi: "Ehkä. Mennään katsomaan." Sanoin: "Siellä on yksi, katsoisitko sitä?" Se oli erinomainen
puku. C.P. sanoi: "Anna tämä, tämä on oikein hyvä. Olen pitänyt sitä vain kerran, mutta en kertaakaan työssäni; kokeilin sitä vain
päälleni. Jos hän pitää siitä, anna se hänelle." Ja kun annoin puvun hänelle, hän oli hyvin onnellinen ja sanoi: "Äiti, olen etsinyt
pukua, ja tarvitsin sellaisen." C.P. :n silmät täyttyivät ilon kyynelistä, ja hän sanoi: "Tiedätkö, hän tarvitsi itselleen puvun? Kuinka
mukavaa, että annoimme hänelle mitä hän tarvitsi." Näettekö mikä luonteen herkkyys - hän oli ikionnellinen, kun mies tarvitsi
itselleen puvun. Minä olen todella hyvä tietämään, mitä kukin tarvitsee, mutta C.P. oli niin ihastuksissaan ja onnellinen, ja
pitkästä aikaa näin sellaista iloa hänen silmissään. "Voi, Luoja! Annoimme hänelle mitä hän tarvitsi." Loppujen lopuksi, mikä on
merkityksellistä? Mitä merkitystä on kaikilla rikkauksilla, juhlilla ja kaikella? Mitä me saamme niistä? Emme mitään, ei
minkäänlaista iloa. Ensiksi ajattelemme, että olemme mies ja vaimo, sitten vain riidellään koko ajan. En usko että siinä on paljon
rakkauttakaan. En tiedä sahaja-joogeista, mutta muilla; en tiedä sahaja-joogeista. Sitten riitely loppuu. Sitten alkaa 'minun
lapseni, minun lapseni'. Sitten lapsetkin riitelevät ja tappelevat ja lähtevät pois. Kuusitoistavuotiaina ihmiset miettivät minne
lähtisivät. Miksi he haluavat lähteä? Ja meidän lapsemme tarrautuvat kiinni kuin iilimadot. Emme ole tehneet heitä sellaisiksi,
mutta he tarrautuvat silti. Miksi? Eivät he ole egoistisia. Koska olette erillisiä, identiteettinne on eri. "Minä. Pidän tästä, pidän
tuosta." On syntiä sanoa noin. Mikä sinä olet sanomaan 'minä pidän'? 'Minä', mitä se tarkoittaa? Meidän täytyy muuttaa kaikki
nämä asiat, ja meidän pitää ymmärtää. Se on mahdollista vain elämällä ashramissa. Miten kunnioitatte muita, miten elätte ,
miten tervehditte toisianne ja muita ihmisiä, miten käyttäydytte: meidän pitää omaksua tällainen kulttuuri. Jos haluamme antaa
lapsillemme hyvät oltavat, meidän on omaksuttava se. En sano, etteikö meillä Intiassa olisi omituisia ihmisiä. Meillä on
löyhämoraalisia ihmisiä ja kaikenlaista. Mutta heidän määränsä on niin pieni, ettei se vaikuta muihin. Mutta täällä määrät ovat
juuri päinvastaiset. Niinpä heidän vaikutuksensa on suuri. Kaikki laittavat hiuksensa nykyään tällä tavalla. Jos omat tukka ei ole
laitettu samoin, niin kohta jo tekee mieli laittaa. En ymmärrä miksi. Ja myös se on väärä ajatus, että tukka pidetään auki ja
harjaamattomana. Katsokaas, Jumalattarena Minun on pidettävä hiukseni auki, mutta pidän ne siistinä. Ne eivät ole sekaisin.
Minun on pidettävä niitä niin, koska Muktakeshi pitää hiuksensa auki, jotta värähtelyt pääsevät virtaamaan. Mutta en koskaan
laita hiuksiani sekavasti pään päälle. Koska silloin bhuutit pääsevät kimppuunne. Ne näkevät: "Tässäpä sopiva pää. Hyvä juttu!
Se on sekopää. Sekaan vaan!" Bhuutit iskevät nykyaikana paljon enemmän kuin aikaisemmin, koska elämme kuin bhuutit.
Kadulla näkee niin paljon naisia ja miehiä, jotka pukeutuvat kuin bhuutit, siksi ne tulevat: "Tämä on bhuutti!" Miksi bhuutit eivät
hyökkää niin paljon Intiassa? Kun joku on saanut oivalluksensa, en ole tavannut montaa, joihin bhuutit olisivat iskeneet. Jos



pukeudumme näin ja olemme egoistisia, bhuutit tulevat meihin. En sano, että kaikkien pitää nyt mennä kampaajalle, mutta ei ole
hyvä, jos kasvot tai hiukset ovat kuin bhuutilla. Jos haluatte tietää millainen bhuutti on, voin kyllä näyttää. Tämä on
ymmärrettävä, että kasvatuksestamme puuttuu jotakin, ja se meidän on muutettava, ja muutoksesta on synnyttävä hyviä
perheitä ja hyviä lapsia, ja meillä on oltava tiettyjä ajatuksia, joita kunnioitamme; miten niitä kunnioitamme ja ymmärrämme. Kun
Gupta suuttui Dr. Talwarille, sanoin hänelle: "Mene koskemaan hänen jalkojaan." Hän teki sen heti. "Hän on sinua vanhempi, ja
sinulla ei ole mitään oikeutta suuttua. Mene koskettamaan hänen jalkojaan." Hän teki sen heti ja sanoi: "Äiti, hän ärsytti minua, ja
maineeni tahriintui." Sanoin: "Mene koskettamaan hänen jalkojaan." Hän teki sen välittömästi, ei vastalauseita. Jos joku sanoo
vastaan - jos nuorempi henkilö sanoo vastaan kenellekään - isä ja äiti käskevät aina: "Mene hänen jalkojensa eteen. Mene nyt. Ei
mitään muttia." Näin he oppivat kunnioittamaan. Olette oikein hyviä etsijöitä. Etsitte totuutta, mutta sen lisäksi, jotta voisitte
kestää totuuden, meillä on oltava sellainen kulttuuri, että kestätte sen. Muuten ego ja oikea puoli nousevat aina ylös. Oikea puoli
on länsimaiden ongelma. Oletteko samaa mieltä? [Sahaja-joogit: Kyllä, Shri Mataji.] Mutta näette tämän johtajassanne, ette
itsessänne. Tämä on se ongelma. Sellaisessa, jolla on valtaa, te huomaatte sen, mutta ette itsessänne, että teissä on tällainen
ongelma. Totta, eikö olekin? Johtajien vaimojen pitää myös tietää, että he ovat äitejä, ja heidän on oltava luonteeltaan erittäin
lempeitä ja nöyriä, ja heidän pitää pystyä sietämään paljon kaikenlaista; ja sen lisäksi pitää vielä tyynnytellä omia miehiäänkin.
Kerronpa teille, kuinka mieheni toimistossa Merenkulkuyhtiössä kaikki tulevat Minun luokseni. Jos jotain on vialla, jos C.P. on
vihainen heille, he tulevat kertoaan siitä Minulle. Sitten pikku hiljaa sanon hänelle: "Miksi olet heille niin vihainen? Hehän ovat vain
ihmisiä, ja he ovat -" "Ahaa, tulivatko he kertomaan Sinulle?" "Kyllä tulivat." Sitten kerron hänelle: "Koska he ajattelevat, että Minä
olen anteliaampi kuin sinä." "Hyvä on, minäkin olen anteliaampi." Sitten hän tekee sen. Vaimon ei pidä koskaan ajatella olevansa
johtaja - ei koskaan. Hänen pitäisi ajatella: "Olen kaikkien näiden ihmisten äiti", hänen pitäisi ajatella tänne tulleista ihmisistä:
ovatko he jo saaneet ruokaa? Onko heistä huolehdittu? He ovat vieraita, ja vieraita pitää kohdella kuin jumalia. Ongelma täällä on
se, että jokainen kävelee sisään taloon kuin vieras, tai asuu luonanne kuin vieras. Minulla oli talo Hounslowssa. Moni
sahaja-joogi asui siellä, mutta ei koskaan maksanut penniäkään. Minun täytyi maksaa sähköstä, kaasusta, kaikesta. Tultuani
Lontooseen olen aivan alusta saakka maksanut kaiken. Maksoin suurimman osan myös Shudy Campin kuluista, vaikka siellä
käydessäni siellä asui kaksikymmentäviisi ihmistä, eikä kukaan maksanut penniäkään mistään. Mutta intialainen ei tee niin
itsekunnioituksen vuoksi. Kerroin Mathiakselle: "Olen tällä kerralla käyttänyt puhelintasi monta kertaa", ja hänen on pakko ottaa
vastaan rahaa. Jos hän ei ota, en pysty nukkumaan. Eli, ihmiset käyttävät toisten puhelinta niin paljon kuin haluavat, käyttävät
toisten tavaroita niin paljon kuin haluavat, asuvat toisten luona täysin huolettomina. En tiennyt, että sellainen on niin yleistä
lännessä. Aikaisemmin ajattelin: "He ovat hyvin rehtiä väkeä. He eivät koskaan tule kotiisi sillä tavalla." Gregoire voi kertoa teille
koko tarinan, jos haluatte kuulla. Tämä ashram, jossa nyt asutte, vaikka tulisittekin ulkopuolelta, te olette sahaja-joogeja. Jos
huomaatte, että jossakin on likaa, puhdistakaa se. Tämä on teidän talonne. Nyt siitä on tullut ei-kenenkään-talo. Oikeastaan se
on kaikkien talo. Vain vähän aikaa sitten siitä tuli ei-kenenkään-talo. Ei pidä tuntea mielipahaa, ei pidä järkyttyä eikä tuntea, että
yritän jotenkin syytellä teitä, mutta Minun on kerrottava teille, että tällainen kehittää egoa lapsissanne ja myös teissä itsessänne.
Jotta voisimme elää ja nauttia yhdessä, meillä on oltava tietynlainen kulttuuri, jollaista ei lännessä ole. Lännessä ollaan hyvin
yksilökeskeisiä, äärimmäisen individualistisia, ja se on ihmisten ongelma, ja he ovat joutuneet kärsimään sen takia. Haluamme
luoda uuden maailman ihmisille, jotka rakastavat toisiaan, jotka nauttivat toisistaan, ja jotka ymmärtävät toisiaan; ja vielä lisäksi
joiden oma elämä ilmentää kollektiivista tietoisuutta. Ja jos sanoo toiselle ihmiselle: "Sinä olet bhuutti, sinussa on tällainen
negatiivisuus," se ei ole sopivaa. Se osoittaa, ettei teillä ole ymmärrystä siitä, miten ihmisiä käsitellään. Ei pidä koskaan sanoa
mitään sellaista kuin: "Sinä olet bhuutti." Korkeintaan voi tarvittaessa sanoa: "Tämä chakra on epätasapainossa", mutta sitäkään
ei ole tarpeellista sanoa. Kuten sanotaan, että "Jos aikoo olla kuningas, on kannettava kruunua". Eli, jos sinusta tulee
sahaja-joogi, sinun on kannettava tätä kulttuuria. Ette voi olla kuin bhuutit. Eikä teidän tarvitse olla jotain erilaista kuin Hare
Rama, Hare Krishna. Niin en sano, mutta teidän on oltava jotain erityistä. Erityisyys ei tule siitä, että rupeaa punkkariksi.
Punkkarit uskovat olevansa jotain hyvin erikoista sillä, että laittavat tukkansa näin. Erityisyys on sisällänne. Se on eräänlainen
kulttuuri. Ennen kaikkea, pitäkää huoli egostanne. Harjoittakaa itsetutkiskelua. Kun luen venäläisten kirjoittamia kirjoja,
huomaan, että jokaisessa kirjassa, olipa se sitten romanttinen tai mikä tahansa, siellä on aina taustalla itsetutkiskelu. He
yrittävät saada selville, "Miksi teen näin? Miksi teen noin? Miksi olen tällainen?" He tutkiskelevat itseään. Meidän pitää tutkiskella
itseämme. Kysykää koko ajan: "Miksi teen näin? Miksi olen tällainen? Mikä on syynä?" Näin teidän pitää tehdä. Silloin ego häviää.
Se on kumma juttu, koska se on jo kasvanut niin suureksi. Kun painatte sen alas, se nousee taas ylös kuin kumi, painatte alas, ja
heti pienimmästäkin syystä se nousee ylös. Ylimielisyys, kovaääninen puhe ja huono käytös, kaikkea tällaista, ja Oikea Vishuddhi
menee pahasti tukkoon. Hyvä? En halunnut nyt mitenkään ojentaa teitä, vaan opastaa. Ei pidä tuntea mielipahaa, tai
Keski-Sydäntä, tai epätasapainoa missään, ei mitään sellaista. Ei pidä tuntea mitään missään chakrassa, vaan tämän pitää



oikaista teitä normaalilla tavalla. Intialaisten ongelmat ovat erilaiset, ja kun käsittelen niitä, puhun heille niistä. Mutta heillä ei
olekaan mitään kulttuuriin liittyvää estettä; se ainakin on varmaa. Tietysti, jos he tulevat jostain typerästi käyttäytyvistä perheistä,
jos he tulevat esittämään jotain epäolennaista, se on toinen juttu. Tavallisesti vain yksi sadasta voi olla huono; en sano, etteikö
huonojakin olisi. Ja kaikkien täytyy käydä työssä - ei vain kolmen, neljän. Teidän täytyy oppia joka päivä. Voitte oppia paljon
asioita. Ja olette etsijöitä. Ja sen lisäksi olette sahaja-joogeja. Teissä on paljon dynaamisuutta. Voitte saada todella paljon
aikaan. Kaikki sellaiset ajatukset itsestä, että olette niin suurenmoisia - sellaiset pitää unohtaa, koska olemme sahaja-joogeja.
Mehän olemme jo suuria. Ne, jotka ovat suuria, ovat suuria. Jos vaikka joku sanoo: "Te olette Adi Shakti". Minusta siinä ei ole
mitään suurenmoista, koska olen Se. Mitä sitten? Jos en olisi, se ehkä tuntuisi, mutta kun olen Adi Shakti. Entä sitten? Jos olen
Adi Shakti, miksi olisin siitä ylpeä? Sillä olen Se. Mitä voi tehdä? Ja aina, kun sanotte Minulle 'Jai', tuntuu kuin sanoisitte 'Jai'
jollekin muulle. Joskus pelkään, että alan sanoa niin teidän kanssanne. Se ei oikein tahdo mahtua päähäni, en tiedä miten se
mahtuu teidän päähänne. Ehkä aukko on liian suuri, eikä mikään pysy. Sitä juuri tarkoitan. Jos olen teille esikuva, ja te
ymmärrätte Minua, silloin teidän pitää ymmärtää Minun kulttuuriani. Mathias hämmästyi, kun Jaloilleni siveltiin jotain öljyä, ja
sanoin: "Laittakaa alle joku pyyhe, koska en halua lakanan menevän pilalle." Se ei ollut mikään suuri asia Minulle, mutta hänestä
olin äärimmäisen - nöyrä. Mutta lakanahan likaantuu joka tapauksessa, olivatpa ne sitten Minun Jalkani, tai jonkun muun. Näin
sen pitäisi olla. Kulttuurin kannalta olemme erittäin rikkaita, en ymmärtänytkään kuinka rikkaita intialaiset ovat. Nyt ymmärrän.
Jos vaikka joku on käynyt kylässä, ja unohtanut sinne pienen kynän - näin pienen, mutta se on jonkun toisen oma. Sitä
säilytetään kuin jalokiveä, tiedättekö. Aina siihen saakka, kunnes henkilö on taas tavattu ja kynä palautettu, kaikki kysyvät:
"Oletteko jo palauttaneet sen? Oletteko vai ette?" "Hyvä mies, hän ei ole vielä palannut. Hän on käymässä jossakin." Heti, kun hän
palaa, annamme hänellä tämän kynän, ja hän sanoo: "Mitä? Toitteko minulle takaisin tämän kynän?" Hän tuntee olonsa
epämukavaksi, mutta ei, kun kynä kerran on hänen, niin sitä säilytetään kuin jalokiveä. He ovat köyhiä verrattuna teihin.
Palvelijoillakaan ei ole tapana varastaa mitään. Poliitikot ovat varmaan oppineet sen jostain muualta. En tiedä mistä, varmaan
Warren Hastingsiltä. Normaalisti ihmisillä ei ole tapana varastaa. Kaikki ovet jätetään auki. Kaikki on esillä, mutta mitään ei
viedä. Hallinto on korruptoitunut - kaikenlaista kamalaa korruptiota on olemassa - mutta mitä yhteiskuntaan tulee, olemme hyvin
rehellisiä. Toivoisin, että voisitte lukea käännettyinä Sarat Chandran kirjoja, niin ymmärtäisitte tämän kulttuurin kauneutta. Tässä
kulttuurissa on niin paljon hyviä puolia. Onko teillä Shrikanth, elokuva "Shrikanth"? [Sahaja-joogi: En ole varma, Shri Mataji...]
Englantilaiset ovat tulossa. Pyytäkää heitä tuomaan se. Se on yksi parhaista filmeistä, teidän pitää nähdä se. [Toinen joogi: He
ovat jo lentokentällä, Shri Mataji. He ovat jo lentokentällä, Shri Mataji. Englantilaiset ovat jo tulossa.] Hyvä on, ensi kerralla sitten.
[Sahaja-joogi: He ovat tulossa tänne.] [Sahaja-joogi: Diwalina, Diwalina.] [Sahaja-joogi: Kiitos, Shri Mataji.] Jumala siunatkoon
teitä kaikkia.  
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Kalenterin mukaan, tänä vuonna Navaratri-päiviä on kymmenen, eikä yhdeksän.

Yhdeksän päivän ajan (Navaratrin) öinä Jumalatar taisteli demoneja vastaan pelastaakseen lapsensa negatiivisuuksilta.
Toisaalta Hän oli rakkauden ja myötätunnon valtameri, ja toisaalta Hän suojeli lapsiaan kuin naarastiikeri. Ajat olivat sellaiset,
että kukaan ei pystynyt meditoimaan, kukaan ei voinut lausua Jumalan nimeä, eikä kukaan voinut edes ajatella saavansa
itseoivalluksen. Mutta kaikki te, jotka olette täällä tänään, olitte myös siellä tuona aikana, ja teidät kaikki pelastettiin tätä päivää
varten, jotta saavuttaisitte Itseoivalluksenne. Jumalatar ei näyttäytynyt noina aikoina Maya Swarupi -muodossaan. Hän
näyttäytyi todellisessa muodossaan, ja se herätti kunnioittavaa pelkoa myös Hänen seuraajiensa joukossa. Silloin ei ollut
tarkoituskaan antaa heille Itseoivallusta. Aluksi heidät täytyi pelastaa. Aivan kuin äidinkin täytyy pitää lasta yhdeksän kuukautta
kohdussaan, nämä yhdeksän kuukautta, tai yhdeksän 'yugaa', ajanjaksoa, olette saaneet olla hyvässä suojassa, ja
kymmenentenä kuukautena olette saaneet syntyä. Syntymäkin tapahtuu aina 7 päivää täyden yhdeksän kuukauden jälkeen.

Oli siis odotettava kunnes aika on kypsä. Navaratrin kymmenettä päivää tänään juhlitaan oikeastaan Adi Shaktin kunniaksi.
Tänään me siis todellakin palvomme Adi Shaktia. Yhdellä puolella Adi Shakti on Mahakali, toisella Mahasaraswati, ja keskellä
Hän on Mahalakshmi. Ja Hän on myös Amba, Kundaliini. Mutta Hän on myös kaiken tämän yläpuolella. Hän on 'parashakti'; Hän
on kaikkien voimien yläpuolella, koska Hän on voiman luoja. Hänen on oltava kaiken tämän yläpuolella. Kun tänään palvomme
Häntä, meidän on palvottava Häntä kaikissa näissä muodoissa. Ymmärrätte siis, että kymmenes päivä, joka meillä on nyt
ensimmäistä kertaa kalenterissa, on siksi, että tämä on se päivä, jolloin palvomme Adi Shaktia.

Adi Shaktia ei koskaan ennen palvottu näin. Mutta kun nyt olin Kalkutassa, sanoin ihmisille: "Nyt pitää palvoa Adi Shaktia." Kaikki
olivat ihmeissään: "Miksi Äiti pyytää meitä nyt palvomaan Adi Shaktia?" Kun palasin Puneen, Minulle kerrottiin, että Adi Shakti,
kuten tiedätte, on Saptashringi, eli Hän, jolla on seitsemän vuorenhuippua. Hän lepää seitsemän vuorenhuipun päällä, eli
Sahasraran seitsemällä chakralla. Hän hallitsee kaikkia seitsemää chakraa. Minulle kerrottiin, että kun meillä oli puja Kalkutassa,
samaan aikaan - ja se on ainoa aika, jolloin Saptashringin seuraajat, joita on hyvin vähän - kaikki tulivat sinne. Ja ensiksi Hänen
äitinsä puolelta ihmiset tulevat sinne. Adi Shaktin äidin (anopin) puolelta tulevia pidetään 'vaishnaviteinä', Vishnun seuraajina. He
tulevat siis ensin palvomaan Häntä, ja sen jälkeen tulevat ihmiset apen puolelta, eli Shivan, Sadashivan puolelta.

Tämä tapahtui täsmälleen samaan aikaan kuin meillä oli puja. Nämä kaksi ryhmää olivat siellä palvomassa yhtä aikaa. Meillä on
nyt kahdentyyppisiä ihmisiä. Brahmadevan palvojat ovat oikealla puolella, ja Shivan palvojat vasemmalla. Molempien puolien on
kohdattava, ja nyt on tullut se aika, jolloin meidän täytyy palvoa kaikkien näiden voimien täydellisen yhtenäistä muotoa, joka on
ilmentynyt sisällämme. Kun ihmiset sanovat, että on vain yksi Jumala, hyvä on, jumalia on vain Yksi. Mutta tällä yhdellä
Jumalalla on pää, Hänellä on maksa, Hänellä on vatsa, Hänellä on nenä. Hänellä on kaikki, samalla tavalla kuin ihmisilläkin.
Niinhän sanotaan, että Jumala loi ihmiset omaksi kuvakseen. Hänellä on siis erilaisia osia näissä kehoissa, ja Hänen täytyy pitää
ne toiminnassa.

Ja kaikkia näitä osia varten Hänellä on Jumaluuksia, ja täytyy ymmärtää, mitä nämä Jumaluudet ovat. Vasta sitten, kun
ymmärrätte ja palvotte näitä Jumaluuksia, te saatte Heidät heräämään sisällänne. Mutta He ovat kaikki osa Adi Shaktia. He
toimivat täysin Adi Shaktin alaisuudessa. Eilen saitte kuulla Adi Shaktin voimista. Niin kuin kilpikonna vetää koko ruumiinsa
kuoren sisään, samalla tavalla Minäkin olen vetänyt kaikki voimani sisälleni. Niitä ei pysty havaitsemaan helposti. Niitä ei
huomaa helposti. Paitsi nämä nykyaikaiset kamerat, jotka tekevät kaikenlaisia temppuja meille. Ne näyttävät teille Minun
muotoni.

Värähtelyissä on valoa, ja kun värähtelyt virtaavat, ne näkyvät teille näiden kameroiden kautta, vaikka ne eivät olisi kovin
herkkiäkään, mutta jotenkin ihmiset onnistuvat tallentamaan ne. On olemassa valtavan paljon ihmekuvia, kuten tiedätte. Olette
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varmaan nähneet sen kuvan, jossa Shri Ganesha Itse seisoo takanani. Juuri nyt ette näe ketään seisomassa täällä. Mutta ette
tiedä, mitä täällä tapahtuu. On ymmärrettävä se, että olemme astuneet uuteen Jumalan taikamaailmaan. Ja Hänen taikansa
toimii hyvin monella tavalla. Tietysti saatatte joskus joutua eksyksiinkin. Aikaisempien ongelmienne takia teitä vedetään alas.
Joudutte kiusauksiin.

Joskus saatatte joutua negatiivisten voimien hallintaan, ja putoatte alas. On hyvin surullista, jos tällaista tapahtuu kenellekään
sahaja-joogille. Sillä ette ehkä tiedä menneisyyttänne, ettekä tiedä kuinka kovasti olette saaneet taistella ja ponnistella
päästäksenne tälle tasolle. Kun olette päässeet tälle tasolle, mutta ette pyri korkeammalle, niin joko juututte yhteen paikkaan, tai
teidät saatetaan heittää alas. Teidän pitää tietää, että olette sahaja-joogi, ette ole vaimo, mies, äiti, isä, vaan olette sahaja-joogi.
Kuten Minä olen Adi Shakti, tekin olette sahaja-joogeja. Niinpä: "Tärkein tehtävä nyt on antaa oivalluksia muille. Koska kaikki
suhteeni ovat jo kunnolla vakiintuneet, minun ei tarvitse huolehtia mistään Jumaluuksista tai Jumalasta, He toimivat hyvin
tehokkaasti ja hoitavat kaiken." Kun eilen luitte kuvausta Jumalattaresta, että Hänen kätensä heitteli nuolia sellaisella
nopeudella, että näytti kuin Hän olisi tanssinut. Se on varmasti aivan totta, mutta te ette näe sitä.

Ette näe, että jokainen hiukseni on kuin nuoli. Ja se toimii valtavan tehokkaasti. Mutta te näette kuin istuisin tässä rauhallisesti,
aivan kuin tekin istutte. Mutta näin ei ole. Se on jotain paljon enemmän. Kun Minulle laitetaan leijona tai tiikeri 'vahanaksi'
(kulkuneuvoksi), teidän pitää ymmärtää, että ne ovat todella sellaisia. Ne todella ovat. Ne eivät ole symbolisia, vaan ne todella
ovat. Tiikerin arvokkuus - olen kertonut teille monesti kuinka arvokas se on. Koska Minä istun sen selässään, se on arvokas.

Jos se tarvitsee lihaa, se tappaa lehmän, tai muun eläimen, syö, ja jättää loput muille. Se on hyvin arvokas. Se syö kerran kuussa.
Tällaisenkin 'vahanan' luomiseksi on tarvittu evoluutio amebasta tälle tasolle. Muuten se ei olisi täällä. Samalla tavalla tekin
olette kehittyneet, ja teissäkin on kaikki nämä 'vahanat'. Ja ne hankkivat teille nopeasti kaiken mitä haluatte. Jos haluatte jotakin,
saatte nähdä, että se tapahtuu välittömästi. Jos pyydätte jotakin, se toteutuu välittömästi. Mutta se vaatii täydellistä
omistautumista Sahaja Yogaan.

Kun sanon Sahaja Yoga, tiedätte, että se on huomionne jooga (yhteys) Minun Jalkoihini. Siitä on kysymys. Mutta jos egonne
edelleen vie teitä, ja jos ajatuksenne kulkevat edelleen sellaisia uria, että: "Me olemme jotain ja voimme aloittaa oman Sahaja
Yogamme, saamme asiat toimimaan näin ja näin," tai: "Vaimoni on sellainen, lapseni on tällainen, mieheni on tuollainen." Teidän
on luovuttava kaikista tällaisista ongelmista yksipuolisesti. Muuten ette nouse ylöspäin. Minun ei ollut vaikeaa antaa teille
Oivallustanne, koska olitte siihen jo valmiita. Mutta jotta valo palaisi, teidän on työskenneltävä kovasti. Tiikeri pysyttelee omassa
asemassaan. Se ei muutu. Leijona pysyttelee omassa asemassaan, ja ne kaikki ovat käytettävissä, kaiken aikaa, omissa
asemissaan.

Kaikki Devatat ja Jumalat ovat omissa asemissaan omine ominaisuuksineen, He ovat valmiina. Kukaan näistä Jumalista ei ole
missään kuvaillut, että He antaisivat teille 'mokshan' (vapautuksen). Paisi Jumalatar. Vain Hän voi antaa teille Oivalluksenne.
Hän vastaa kaikista seitsemästä chakrasta. Hän pitelee kaikkia näitä seitsemää chakraa, ja Hän pystyy toimimaan niiden kautta.
Kaiken takana on pitkä historia, kaiken evoluutio niin Viratan kehossa, kuin kaikissa teissäkin. Teidän täytyy pysyä mukana siinä.
Jos ette pysy mukana, silloin se ei toimi. Ongelmat, joita meillä on länsimaissa, kuten tiedätte, ovat typeriä ongelmia, jotka eivät
sovi kenellekään sahaja-joogille.

Kiintymys. Ensin ihmiset eivät olleet kiintyneitä vaimoihinsa, tai lapsiinsa, nyt he ovat kiinni heissä kuin liimattuina. En sano, että
teidän pitäisi luopua lapsistanne tai vaimostanne, mutta kiintymyksen pitäisi olla Sahaja Yogaan. Kun alatte saamaan Sahaja
Yogan siunauksia, ne virtaavat lapsiinne, vaimoonne, jokaiseen, omaan maahanne, koko maailmaan. Jos katsotaan kiintymystä
tämän yksinkertaisen sähkölaitteen kautta. Jos se ei ole kiinnittyneenä sähkövirtaan ja muuhun, mitä hyötyä siitä on? Se ei voi
antaa sähköä kenellekään toiselle. Loogisen yksinkertaista, että on oltava ensin kiinnittyneenä energian lähteeseen.
Yksinkertaista ja loogista. Ja sitten energia voi virrata muihin.

Jos ette itse ole kytkettynä energian lähteeseen, miten voima voisi virrata minnekään? Tällaista yksinkertaista asiaa emme
ymmärrä Sahaja Yogassa. Ja niin kiinnikkeemme alkavat ruostua emmekä ymmärrä mitä meille on tapahtunut. Te ette ole
kiinnittyneenä päävirtalähteeseen! Mitään muuta kiinnittymistä ette tarvitse. Ja niin kaikki alkaa virrata toiseen päähän asti.



Meillä on siis tällaisia kiintymyksiä. Olemme myös kiintyneitä moniin ikäviin asioihin, jotka saavat meidät tuntemaan itsemme
kurjiksi. Esimerkiksi, saatamme olla kiintyneitä johonkin typerään muoti-ilmiöön. Olemme kiintyneitä siihen.

Olipa se sitten sahaj-kulttuurissa tai ei, olemme kiintyneitä. Tällaiset kiintymykset eivät ole yhteydessä lähteeseen, ilon
lähteeseen, tiedon lähteeseen, sen energian lähteeseen, joka nostaa teitä ylös. Tässä on syy siihen, miksi meidän kollektiivinen
kasvumme on niin heikkoa. Adi Shaktin ensimmäinen työ on antaa teille Oivallus, ja toiseksi antaa teille elämä, Hän hoitaa teitä.
Jos teillä on fyysisiä ongelmia, Hän pitää teistä huolen. Hän tekee kaikkensa. Jos teillä on psyykkisiä ongelmia, Hän yrittää
ratkaista ne. Hän on lohduttaja; Hän tuo teille lohtua. Samalla Hän suojelee. Olen nähnyt monien ihmisten, edelleenkin,
pelästyvän helposti, pienimmästäkin syystä.

Miksi pitäisi pelätä? Edessänne seisoo tiikeri. Ette näe häntä, mutta tänään hän taitaa olla mukana kuvassa. Ja teidän Äitinne on
niin voimallinen. Teidän täytyy ymmärtää kuinka voimakas Hän on. Tämä ymmärrys ei ole vielä päässänne. Joskus vaimonne
ovat teitä voimakkaampia, tai lapsenne. Kun tiedätte, että Äitinne on niin voimallinen - Hän on teidän Äitinne - silloin teidän pitäisi
tuntea olevanne täysin turvassa. Ja silloin asiat alkavat toimia. Kerron teille esimerkin eräästä miehestä, jonka tapasin
Madrasissa kerran, muutama vuosi sitten, pari kolme vuotta sitten luulisin.

Hän oli todellinen etsijä, ja Hän tunnisti Minut välittömästi. Sitten hän matkusti Bombayhin työpaikalleen, ja hän sai kirjeen, jossa
kerrottiin hänen äitinsä olevan kuolemaisillaan, ja hän matkusti äitinsä luo. Lääkäri kertoi: "Hänellä on nopeasti etenevä syöpä, ja
hän tulee kuolemaan hyvin pian." Hän tietää: "Minun Äitini on Adi Shakti." Hän otti valokuvani ja istui sen edessä ja sanoi: "Äiti, en
tiedä mitä sanoa, mutta mikä tahansa on sopivaa äidilleni, anna sen tapahtua." Näin hän sanoi. Hän oli yhteydessä. Hänelle
sanottiin: "Kolme päivää ja hän on kuollut." Kolmen päivän kuluttua hän pääsi pois sairaalasta. Hän vei äitinsä Bombayhin, vei
hänet sairaalaan, syöpäsairaalaan.

Hänelle kerrottiin: "Hänellä ei ole syöpää, ei mitään, hän on täysin parantunut." Jos energian ei anneta virrata, vaan olette
edelleen huolissanne vaimostanne, kodistanne, lapsistanne, olette huolissanne: "minun lapseni, minun kotini, minun vaimoni",
mutta kun tämä "minun" jää pois, silloin Minä voin toimia. Mutta tätä ei pidä ottaa niin, että käsken teidän ruveta askeetikoiksi, ei
mitenkään. Kukaan pyhimys ei ollut askeetikko, heillä kaikilla oli vaimot ja lapsia. Mutta kaikkien heidän huomio oli Äidin
Lootusjaloissa. Guru Nanaka on kertonut: pieni poika lennättää leijaansa, leija kieppuu sinne tänne, ja poika juttelee ystäviensä
kanssa, laskee leikkiä, mutta hänen huomionsa on leijassa. Nainen siivoaa kotiaan pieni lapsi vyötäröllään, nainen siivoa ja
lakaisee kotinsa lattiaa. Hän tekee kaikenlaista, mutta huomio on lapsessa. Ja naiset Intiassa, kuten tiedätte, heillä on kolme
neljä täysinäistä vesiruukkua päänsä päällä, ja he kävelevät näin, molemmat kädet vapaina. He tietävät miten tasapaino saadaan
aikaan.

He juttelevat toisilleen, nauravat, tekevät pilaa, kiusoittelevat. Mutta huomio on ruukuissa. Minun huomioni on koko ajan teidän
Kundaliineissanne. Sahaja Yogassa ei voi temppuilla, uskokaa Minua. Jokaista, joka yrittää temppuilla jollakin tavalla, tullaan
rankaisemaan ankarasti. Olkaa hyvä ja olkaa erittäin varovaisia, että ette ole epärehellisiä, ettekä yritä mitään temppuja Sahaja
Yogassa. Minä en tee mitään, mutta tässä he ovat! Hän on valmiina hampaineen. Heitä on tietty tarkka määrä, olen sen kertonut.
Heitä on tietty tarkka määrä.

He tietävät mitä tehdä ja he myös tekevät sen. Ei ole mitään tarvetta yrittää mitään temppuja Sahaja Yogassa. Tämä on yksi
sahaja-joogien virhe, että he luulevat voivansa temppuilla Minun kanssani, tai Sahaja Yogan kanssa. Jos tällaisia ajatuksia tulee
päähänne, niin ne ovat demonisia ajatuksia, sillä ne tuhoavat teidät kokonaan. Yhtäältä Sahaja Yoga on siunaus, absoluuttinen
siunaus, jossa ylösnousemus etenee tällä tavalla. Pääsette korkeuksiin, mutta teidän on myös tiedettävä, että olette päässeet
ylös; teidän täytyy olla hyvin tarkkoina, että pysytte siellä. Jos sellaisesta korkeudesta putoaa, kuinka syvälle joutuu? On jälleen
loogista nähdä, että silloin putoaa hyvin alas. Täällä teillä on kaikki siunaukset, kaikki kauneus, rakkaus, ilo, kaikki tieto, ystävät ja
kaikki huolenpito. Ja jos ette halua olla täällä vain siksi, että yritätte temppuilla - jos haluatte olla täällä ja temppuilla, se ei ole
mahdollista. Sellainen ei onnistu, teidät heitetään välittömästi ulos, ja kun teidät on heitetty ulos, Luoja tietää minne joudutte.

Se ei ole meidän huolemme. Mutta nämä heittävät teidät ulos. On tiedettävä, että Jumaluudet ovat äärimmäisen valppaita. He
tarkkailevat teitä kaikkia, sillä heidän on vartioitava teitä, pidettävä huolta, autettava ja tehtävä kaikki mahdollinen vuoksenne.



Heidän on tehtävä kaikki teidän vuoksenne. He luovat kukkia iloiksenne; He tekevät kaikenlaista hyvää teille. Mutta samalla He
ovat kiintyneitä vain Minuun, kaikki He, eivät teihin. Koska olette Minun lapsiani, He pitävät huolta teistä. Heti, jos yritätte
käyttäytyä huonosti, teille käy huonosti ja putoatte alas. Mutta Äitinne myötätunto on niin suurta, että Hän pyrkii aina antamaan
anteeksi, antaa mahdollisuuksia ja käskee näiden Jumaluuksien pysyä hiljaa.

Tietysti He tottelevat - tiettyyn rajaan asti. Mutta jos haluatte olla ilkeitä, jos haluatte olla julmia, jos haluatte olla synnillisiä ja
pysyä Sahaja Yogassa, se ei onnistu. Tämä ei ole kuin joku uskonto, josta näitte esityksen eilen, että voi tehdä kaikenlaista
väärää, tehdä mitä huvittaa, tappaa toisia, huijata ja silti pysyä mukana. Sellaista tämä ei ole. Täällä teidän on oltava
sahaja-joogeja sanan todellisessa merkityksessä. Sen vuoksi tämä asia on ymmärrettävä. [Tuolla on muutama sahaja-joogi, he
eivät pääse sisään, ehkä ovet ovat lukossa.] Valtava Voima, hyvin valpas, hyvin hellä, hyvin kiltti, on siellä. Ja Äiti, joka on teidän
opettajanne. Äiti opettaa lapsiaan rakkaudella.

Ja sen lisäksi ette ole edes huomanneet miten olen opettanut teille Sahaja Yogaa. Te opitte tuosta vain. Se on teille lasten
leikkiä. Se on niin vaikea ja hienojakoinen asia; te omaksuitte sen ilman mitään vaikeutta. Se tapahtui niin taidokkaasti ja niin
kauniisti, se rakentui sisäänne, ja nyt tiedätte, tämä on Sahaja Yogaa ja tämä ei ole Sahaja Yogaa. Saitte kaiken tämän tiedon niin
kauniilla tavalla. Esimerkiksi se, miten laulatte intialaista musiikkia, jopa intialaiset ovat ihmeissään, he eivät aina itsekään pysty
samaan. Ne, jotka tulivat tilaisuuteeni, näkivät teidät. Muutamat muusikot sanoivat: "Olimme todella noloja. Miten nämä ihmiset
osaavat laulaa niin hyvin?

Ja ääntää kaiken niin hyvin?" Teidän on luotettava tähän Voimaan täydellisesti! Niinä aikoina, jolloin ihmiset joutuivat
vaikeuksiin, heitä vastaan hyökättiin, eivätkä he olleet saaneet Itseoivallustaan, heidän oli luotettava täysin Jumalalliseen
Voimaan. Heidän oli pakko. Mutta nyt, kun olette saaneet Oivalluksen, olette saaneet vapauden. Älkää koskaan unohtako, että
teidän pitää luottaa tähän Jumalalliseen Voimaan. Koko ajan se pitää teistä huolta. Miten ihmiset sitten temppuilevat Sahaja
Yogassa? Sahaja Yogaan tulee muutamia laiskamatoja. Täysiä laiskimuksia, eli heidän täytyy olla vasemmanpuolisia tai jotain
sellaista.

Jos heitä pyytää: "Voisitko tehdä tämän työn." "Ei, Äiti, en tee tätä työtä, koska silloin tulen oikeanpuoleiseksi." Hyvin yleinen
temppu. Hyvin yleinen temppu, "En voi tehdä tällaista työtä!" Aina kun töitä on tarjolla, he lähtevät karkuun. Kuinka moni tekee
työtä? Hyvin harva. Kerran menin keittiöön ja kysyin intialaiselta tytöltä, mitä siellä tapahtuu, ja Minulle kerrottiin: "Kaikki lähtevät
pakoon. Kukaan ei tule auttamaan." Kukaan ei halua ottaa vastuuta.

Mutta temppu on siinä, että se kohdistuu Sahaja Yogaan: "Jos teen tällaista, minusta tulee oikeanpuoleinen." Mutta jos teistä
tulee vasemmanpuoleisia, tämä kaveri on odottamassa. Hienoa, että laitoitte Hänet tänne, olen oikein iloinen. Kaikki letargiset
ihmiset, laiskamadot, tekevät aina näin. Jos joillekin sanoo: "Teidän täytyy nousta aikaisin ylös aamulla." Heitä kauhistuttaa
tällainen: "Miten pääsemme ylös niin aikaisin?" Mutta jos muistelette aikaisempaa elämäänne, olette ehkä käyttäneet huumeita,
olette juoneet alkoholia, olette ottaneet kaikenlaista vasemmanpuolista, ja siksi ette pääse ylös sängystä aamulla! Miten sitten
lopettaa tai neutralisoida tällaiset aikaisemmat pahat tavat? Miten se tapahtuu? Jos alatte nousta ylös aikaisin aamulla, pikku
hiljaa siitä muodostuu tapa, ja pääsette eroon huonosta tavasta.

Laitatte vain itsenne valmiiksi, kun aamuaurinko on nousemassa. Alkoholi itsessään on täyttä vasemmanpuoleista typeryyttä.
Niin suurta, että kerran Jumalatar joi maailman kaiken alkoholin. Voitteko kuvitella, kaiken alkoholin! Sellainen pyhimys kuin
Sainath poltti kaiken Maharastran tupakan, mutta yhä vain siellä poltetaan. Shivakin joi kaikki myrkyt, koska Hän on elämän
antaja. He ovat tehneet niin paljon työtä, niin vilpittömästi ja hartaasti täysin asiaan keskittyen. Näette Minunkin tekevän työtä
niin, mutta hekin ovat tehneet työtä samalla tavalla. Älkää siis pitäkö asioita itsestään selvyytenä! Olen pyytänyt monia teistä
kirjoittamaan muistiin, mitä olen tehnyt Sahaja Yogan hyväksi tänään?

Itselleni teen kaikenlaista - maalaan kotiani, maalaan keittiöni, kaikenlaista, olen ommellut kauniin sarin ja puseron. Itselleni.
Mutta mitä olen tehnyt Sahaja Yogalle? Kuinka monta lahjaa olen antanut muille? Kuinka monta kirjettä olen kirjoittanut toisille?
Mistä kokemuksista olen kirjoittanut? Ennen kaikkea, kuinka monesti olen tuntenut Äitini rakkauden sydämessäni? Mutta kerron
teille, miksi länsimaissa on niin suuria ongelmia, olen sen nyt keksinyt. Samalla tavalla, kun olen keksinyt Sahaja Yogan, olen



myös keksinyt tämän salaisuuden, jonka aion tänään kertoa teille. Tämä on myös syvällisen ymmärryksen Shakti, jolla voi löytää
demonit, ja miten ne toimivat mielissämme, miksi ne menestyvät.

Uskon, että olen jo kertonut sen muutamille, mutta nyt kerron kaikille. Kun olemme lapsia, olemme aina viiteen ikävuoteen asti
egoistisia siinä mielessä, että ajattelemme vain itseämme. Jos kymmenelle lapselle antaa kymmenen lelua, he ottavat lelunsa ja
leikkivät toistensa kanssa, eivät puhu mitään, he menevät vain leikkimään. He eivät häiritse toisiaan, se on rinnakkaiseloa. He
eivät häiritse. Jos häiritsevät, he saattavat lyödä tai tehdä jotain muuta typerää. Tämä saattaa johtua jonkinlaisesta bhuutista,
jonka he ovat lapsena saaneet. Mutta kun he ovat viisivuotiaita, oletetaan, kysytte joltain täällä olevalta lapselta: "Mitä näet
täällä?" Hän vastaa: "Näen tiikerin ja nämä kukat, näen tämän ja tuon, kaikenlaista. Mutta jos laittaa lapsen seisomaan tuonne,
oletetaan, että joku seisoo tällä puolella, mitä hän silloin näkee?

Tiikerin, lapsi vastaa, kukkia, kaikenlaista. Kokeilkaapa. Koska hän ei voi ymmärtää toisen ihmisen näkökulmaa. Hän on niin
oman egonsa pauloissa. Olen huomannut, että koko länsimainen kulttuuri - aiemmin ei ollut näin - vanhemmilla oli parempi ote
lapsiinsa, ja vastuu lapsistaan, vanhemmat käyttäytyivät hyvin, että lapsetkin olisivat kunnolla. Ei niin kuin ennen lapsia, kun he
vain riitelivät keskenään. Tarkoitan, että heidän kuuluukin kiistellä vähän, mutta sen täytyy tapahtua makuuhuoneessa. Sillä en
nuoruudessani koskaan nähnyt elokuvia, joissa mies ja vaimo riitelevät koko ajan tai eroavat. Ei mitään ymmärrystä miehen ja
vaimon välillä, mutta kun tulee toinen nainen tai toinen mies, heidän kasvonsa muuttuvat heti tällaisiksi. Jos kadulla näkee
kahden ihmisen kulkevan tällä tavalla, silloin tietää, että nämä kaksi eivät ole aviopari.

Tämä on nykyaikaa. Tämä on nykyaikaa. Ja länsimaat ovat pahimpia. Eli, vanhemmatkaan eivät ole aikuistuneet, he ovat
epäkypsiä, heillä ei ole vastuuntuntoa. He saavat lapsia, he eivät tiedä miten miestä kohdellaan, varsinkin naiset täällä ovat
todella äärimmäisen dominoivia ja typeriä. Se Minun on sanottava. He eivät tiedä mitään ruoanlaitosta; he eivät tiedä mitään
mistään. He osaavat vain olla uranaisia, mennä töihin pankkiin ja kirjoittaa koneella. Ja he ovat todella tyhmiä; he eivät tiedä
miten käsitellä miestään, he eivät tiedä miten käsitellä lapsiaan. He eivät ole saaneet harjoitusta.

Heidän äitinsä eivät ole huomioineet heitä. Ei minkäänlaista kuria. Niinpä tämä egoistinen lapsi on edelleen egoistinen. Ei
rakkautta, ei hellyyttä. Sanoisin, että Minun äitini oli hyvin ankara. Todella tiukka. Mutta hän oli myös erittäin rakastava - erittäin
rakastava ja äärimmäisen tiukka, aivan kuin Jagadamba. Hän opetti meidät tekemään ruokaa, jopa miten kauhasta pidetään
kiinni. Hän sanoi: "Ei siinä kulmassa, ei noin, vaan tällä tavalla! Miksi seisot tuolla tavalla?

Missä huomiosi on?" Eikä saanut esittää mitään kysymyksiä. Kaikki tällainen kuri, jota opimme lapsuudessamme, on meille nyt
avuksi. Äidit olivat hyvin rakastavia. He toimivat meidän parhaaksemme, kaikki, mitä he tekivät, oli meidän parhaaksemme.
Erityisesti Sveitsissä Minusta on aina tuntunut, että äidit ovat kouluttamattomia ja he ovat hyvin kateellisia tyttärilleen. Minun
äitini oli hyvin koulutettu, mutta hänen äitinsä ei. Mutta hän oli viisas nainen. Hänellä oli vastuuntuntoa, hän tiesi olevansa äiti, ja
hänen täytyi käyttäytyä siten. Hänen ei voinut käyttäytyä lapsellisesti tai typerästi.

Koska nämä naiset eivät saaneet tällaista rakkautta, he ovat vieläkin egoistisia. He ovat vieläkin pikkulapsia. He eivät ole vielä
aikuistuneet. He eivät vieläkään pysty näkemään asiaa toisen ihmisen kannalta, ja heistä tulee hyvin itsepäisiä: "Ei, vaan asia on
näin!" Ollaan realisteja, tänään pidätte pujaa Adi Shaktille, joka on vaarallista, koska se on kuin peili, jossa on nähtävä itsensä
selvästi, on kohdattava itsensä. Aviomiehen dominoiminen on täysin typerää. Koska ette tiedä miten kohdella miestänne, siitä se
johtuu. Sanoisin, että intialaiset naiset dominoivat miehiään oikealla tavalla, tavallaan. Miehet eivät selviä ilman vaimojaan, eivät
selviä. He eivät edes tiedä miten pakata tavaroitaan, he eivät edes tiedä miten valmistaa teetä, he eivät tiedä miten keitetään
kananmunia, he eivät tiedä mitään.

He eivät tiedä miten talon ovet lukitaan, miten vaatekaappi avataan, miten vuode petataan. He eivät osaa tehdä yhtään mitään
käytännöllistä. Esimerkiksi, mieheni tulee aina kysymään Minulta: "Onko tämä solmio sopiva?" Tätä kesti kauan, nyt hän tietää,
että olen Adi Shakti, mutta aikaisemmin. Hän tuli kysymään: "Onko tämä hyvä?" "Ei, se ei ole hyvä." Hyvä, hän meni vaihtamaan.
Mutta koska ette ole aikuistuneet ettekä ole kypsyneet, ette tiedä miten kohdella miehiänne. Yritätte dominoida. Ja lapset
oppivat teiltä, he yrittävät myös dominoida teitä.



Ilmeisesti, teidän on ymmärrettävä, että auktoriteetti tulee ylhäältä. Sanon aina: "En ole Jumala, Sadashiva on Jumala." Gregoire
oli aika järkyttynyt kun sai kuulla siitä. Mutta olen myös Jumala. Mitä Hän on ilman Minua. Olen Hänen Voimansa. Hän on
voimaton. Mutta antaa Hänen olla Jumala, hyvä niin. Sillä jos pitää syyttää jotakin, syyttäkää Häntä, Hän on Jumala. Mutta
Minun on tehtävä kovasti työtä pitääkseni Hänet tyytyväisenä.

Sillä muuten … Hän ei piittaa kenestäkään. Hän vain tuhoaa, muuta Hän ei osaa. Hän tuhoaa teidät; jokaisen, joka yrittää
temppuilla Minun kanssani, Hän tuhoaa niin pahasti, että moneen elämään teistä ei tule ihmisolentoa. Sellainen Hän on,
kauhistuttava. Hän on luonut kaikki nämä olennot. Meidän pitää kasvaa. Meidän on kasvettava viisaiksi naisiksi, naisiksi, jotka
ovat kuin Äiti Maa, kuten kerroin. Kun kysytte Minulta: "Äiti, teette niin paljon työtä, mutta näytätte kuitenkin pirteältä." Koska
nautin siitä. Se on Minulle kuin musiikkia.

Työn tekeminen on Minulle musiikkia. Ruoanlaitto on Minulle musiikkia. Kaikki on Minulle musiikkia. Väsyykö musiikkiin
koskaan? Päinvastoin, siitä piristyy. Ja kun tapan paholaisia, kuten varmaan olette nähneet, tulen valaistuneemmaksi, Minuun
tulee enemmän valoa. Eli, juuri päinvastoin. Minun on saatava teidät ymmärtämään, että tänään teidän pitää introspektoida
syvästi, tutkiskella sieluanne. Yrittäkää selvittää mitä meissä on vikana. Älkää hemmotelko egoanne, sillä ego tekee teistä
idiootteja, sen olette varmaan huomanneet.

Meillä on Sahaja Yogassa muutamia, jotka ovat sellaisia, idiootteja. He ajattelevat vain itseään. Tiedämme kaikki sen.
Sirkuksessa täytyy olla myös ilveilijöitä. Mutta meillä on oltava leijonia ja tiikereitä. Leijonat ja tiikerit tekevät vaikutuksen
ihmisiin, eivät ilveilijät. On siis tärkeää, että introspektoimme ja näemme itse, kuinka paljon olemme tehneet Sahaja Yogan
hyväksi. Totta kai Minun täytyy onnitella teitä yhdestä asiasta. Sillä Minä olen mikä olen. En ole tehnyt mitään tullakseni
sellaiseksi, olen vain sellainen, Minä olen. Olen Voima!

Minulla on Voima, koska olen Voima. Miksi siitä pitäisi ylpeillä? En tunne sillä tavalla ollenkaan. Mutta jos en käytä Voimaani,
Minusta tulee samanlainen kuin muutkin ihmiset. Miksi olen Jumalatar? Koska käytän Voimaani viimeistä piirtoa myöten. Jos te
ette käytä voimaanne mistä tahansa typerästä syystä tai pelosta - teillä saattaa olla jotain houkutuksia tai rajoitteita, mitä
tahansa. Jos ette kaikki lähde liikkeelle ja käytä rakkauden voimaanne, silloin ette pysty kasvamaan. Jos katsotte, voitte nähdä
kaiken kirkkaasti, että Äitinne koko Voima on rakkaus. Mitä tahansa Hän tekee, se tapahtuu rakkaudestaan luotujaan kohtaan.

Ja introspektointi alkaa, mutta sen ei saisi alkaa liian myöhään. Olen jo puhunut kauan sitten siitä, miten ihmiset kuluttavat
loppuun Äiti Maan valmistaessaan niin paljon kaikkea. Olette varmasti kuulleet Minun puhuvan siitä viimeiset kahdeksantoista
vuotta. Nyt ekologinen ongelma seisoo edessänne kuin ’rakshasa’. Mitä hänelle voi tehdä? Silloin pitää kohdata asia.
Automaattisesti on silloin kohdattava itsensä, itse aiheutettu tuho. Introspektio - jos ette tee sitä nyt, joudutte kohtaamaan sen
silloin, kun on liian myöhäistä. Älkää olko vain tyytyväisiä itseenne, että olette sahaja-joogeja, muuta ei tarvitse tehdä. Olette
tietysti tulleet Pujaani, kuin putoaisitte mereen, ja merellä on kyky sulattaa teidät itseensä.

Mutta sillä on myös voima heittää teidät takaisin rannalle. Se toimii molempiin suuntiin. Miksi en pysty syvenemään Sahaja
Yogassa? On kaikenlaisia selityksiä: ei ole aikaa, on kiire, olen töissä, teen sitä ja tätä. Silloin ette ole sahaja-joogi. Kaikki aikanne
on Sahaja Yogaa varten. Mutta sen vuoksi Sahaja Yogan avulla teillä riittää aikaa kaikkeen. Tiedän ihmisiä, joita yhtäkkiä näen
pujissa, joskus Vancouverissa, joskus San Diegossa, joskus täällä. Kysyin: "Miten olet täällä, entä työsi?" Hän vastasi: "Työ toi
meidät tänne, juuri oikeana päivänä."

Kun oivallatte kuinka suuri tämä Voima on, kun tiedätte kuinka suuri se on, silloin jätätte kaiken tämän Voiman hoidettavaksi. Se
tekee puolestanne kaiken. Tänään puhumme siis Shaktista, Jumalattaren Voimasta, missä on vielä paljon tutkittavaa, joka on
hyvin monimutkainen, hyvin tasapainossa ja äärimmäisen tehokas. Nämä Voimat ovat tehneet paljon työtä sisällänne, joten
yrittäkää kunnioittaa niitä. Yrittäkää omaksua ne ja kasvakaa. Älkää sanoko: "Olen nyt naimisissa," tai "Olen raskaana," tai
"Minulla on lapsia, minulla on töitä," ei mitään sellaista. Kaikki muuttuu täydelliseksi heti, kun korjaatte itsenne täydelliseksi.
Kaikki liittyy teidän täydellisyyteenne. Silloin ette enää kysy Minulta: "Mitä työtä minun pitäisi tehdä, Äiti, mihin minun pitäisi
pyrkiä?" Ei mitään sellaista.



Kuljette vain eteenpäin ja kaikki menee niin kuin pitää. Kaikki demonit tapettiin, mutta ne ovat tulleet takaisin. Pahinta on se, että
ne ovat menneet etsijöiden päiden sisään, koska nyt ne ovat tulleet gurujen muodossa. Ne ovat tulleet katolisena kirkkona,
protestanttisena kirkkona, kaikenlaisina temppeleinä, fundamentalisteina ja kaikkena muuna. Kaikki he näyttävätkin
’rakshasoilta’, jos heitä katsoo. Kun ne vaikuttavat teihin, ne menevät päidenne sisään. Mutta jos tulee Sahaja Yogaan,
sellaisetkin päät saadaan puhdistettua, ja tulette kuntoon, pääsette eroon niistä. Mutta mitä hyötyä on kaikesta tästä, kaikesta
tästä työstä, puhdistamisesta, ilon jakamisesta ja muusta, entä sitten? Teidän täytyy antaa sitä muille! Se on teidän
velvollisuutenne.

Ensiksi teidän luonteenne, käyttäytymisenne ja suhteenne (jumaluuksiin) pitää olla niin puhtaat, että se jo itsessään säteilee
valoa. Kuin jos teillä on hyvin puhdas lasi, valo loistaa sen läpi. Kun Kundaliini on puhdas halu, teilläkin pitää olla hyvin kiihkeä,
kupliva ja tavallaan ylitsevuotavainen halu kenelle voisi antaa värähtelyjä, kenelle voisi antaa oivalluksen. Antakaa sitä puille,
antakaa sitä koirille, kenelle tahansa, ja jos löytyy ihmisiä, niin antakaa heillekin. Se on aika vaikeaa. Tämä täytyy tehdä. Mutta
mitä tahansa teettekin pitäkää huomio yhteydessänne. Mutta täällä tehdään Sahaja Yogaa, eikä yhteyttä ole. Mitä te silloin
annatte? Sahaja Yogaa vai mitä?

Annatteko pimeyttä? Te annatte tietämättömyyttä. Te annatte hulluutta. Tähän voimalliseen Shaktiin on pidettävä yllä yhteyttä
koko ajan, ja Hänet on pidettävä tyytyväisenä. Esimerkiksi protokolla on hyvin tärkeää kaikkien Heidän takiaan. He ymmärtävät
protokollan, sillä He tietävät asemansa. Teidän pitää myös sisäistää protokollanne kunnolla. Minun on aika vaikeaa tai
kiusallista kertoa teille ihmisenä, millainen on Jumalattaren protokolla. Todella. Mutta Minun on kerrottava, sillä en halua, että
teille aiheutuu vahinkoa.

Protokollaa täytyy noudattaa, ja se täytyy ymmärtää todella hyvin. Nyt asiat ovat tietysti paljon paremmin. Kun Minulle tehtiin
pujaa ensimmäisen kerran Delhissä, Minulle tehtiin aarti muovisella tarjottimella, ja kum-kumia pidettiin muovisissa rasioissa, ja
olin niin huolissani Heidän takiaan, että koko kehoni vetäytyi kasaan yrittäen hillitä Heitä: "Älkää vain tehkö mitään!" Jos katsotte
Minusta otettua valokuvaa, olen siinä hyvin erilainen. Olin hämmästynyt, etteivät he tienneet miten pitää tehdä. No, hyvä. Pitäkää
huoli myös protokollastanne. Esimerkiksi, aikaisin aamulla ihmiset kuljeksivat pyjamoissaan, se ei ole soveliasta. Teidän täytyy
pukeutua kunnolla. Jos kuljette niin, ette tiedä mikä Adi Shakti on.

Tai sitten tiedätte. Jos tiedätte, silloin kohtaatte Adi Shaktin. Protokolla täytyy ymmärtää. Onneksi Intiassa ihmisillä on paljon
ymmärrystä siitä; vaikka joskus heiltä saattaa puuttua sitä. Protokolla on siis hyvin tärkeä, sillä Nämä todella raivostuvat, jos
protokollasta ei pidetä kiinni. Se on äärimmäisen tärkeä asia. Siksi Kristus sanoi: "Itseäni vastaan siedän mitä vain, mutta en
mitään Pyhää Henkeä vastaan." Hän on myös sanonut: "Kavahtakaa nurisijoita", sillä jos valitatte selkäni takana, kuulen sen. He
raportoivat Minulle koko ajan. Jos teette jotakin selkäni takana, tiedän mitä siellä tapahtuu Annan kyllä aikaa.

Mutta sitten alkaa tapahtua. Kaikki on teidän hyödyksenne, teidän hyväksenne, teidän ylösnousunne hyväksi, jonka eteen olette
kamppailleet ikiajat! Teidän on kunnioitettava itseänne, että olette etsijöitä, ja nyt olette saaneet selville totuuden. Tehkää siitä
itsellenne kruunu ja laittakaa se päähänne. Olette kuin hallitsijoita nyt. Jos ette tiedä mitä voimia teillä on ja miten olette ne
saaneet, ja jos ette muista sitä, ja jos tämä totuus ei tule osaksi teitä, teidän kasvunne tulee olemaan vaikeaa. Ette ole siellä
ettekä täällä, keikutte ilmassa kuin heiluri sinne tänne, vasemmalta oikealle, oikealta vasemmalle. Ja sahaja-jooginin tulisi
hävetä sanoessaan "Joudun vasemmalle, joudun oikealle." Miten voitte olla niin herkästi haavoittuvia? Koska ette ole kasvaneet.

Teidän pitää olla kuin Gibraltarin kallio. Miten voitte joutua epätasapainoon? Jos joku on mielestänne hyvin negatiivinen, älkää
menkö hänen lähelleen. Mutta teistä ei pidä tulla mitään hienohelmoja. Minun lapseni ovat kuin 'vira': urheita. Heidän täytyy olla.
Te olette Minun lapsiani. Ette ole enää kristittyjä, hinduja tai muslimeja, ette ole enää mitään kamalia demonisia ihmisiä, vaan
Minun lapsiani, ja teidän täytyy olla urheita, oikeamielisiä, hyviä, myötätuntoisia ja dynaamisia. Se on vähimmäisvaatimus.
Toivon, että tämän Pujan jälkeen istutte alas, meditoitte, introspektoitte ja selvitätte itsellenne, "Miksi teen tällaista?

Mikä on ongelma?" Esimerkiksi, eilen muutamat torkahtelivat, näin sen. Se johtuu vasemmasta Nabhista. Laittakaa vasen Nabhi



kuntoon. Mutta jos olette todella yhteydessä Jumalalliseen Voimaan, voitte pysyä valveilla kolme päivää ja kolme yötä, ettekä
tunne väsymystä. Joskus teille on tapahtunut sellaista. Mutta huomion on oltava Voimassa, huomion on oltava siinä yhteydessä,
joka meillä on Voimaan. Vain silloin se onnistuu. Muuten te uuvutte, luonnollisesti. Kaikki on hyvin loogista, hyvin loogista.

Kiittäkää Jumalaa ja kiittäkää itseänne, kiittäkää onneanne, että saatte olla niin onnekkaita, että olette yksiä niistä harvoista,
jotka ovat saaneet tämän yhteyden, ja että voitte imeä tätä Voimaa sisäänne niin helposti. Miksi käyttäydytte kuin tavalliset
kadunmiehet typerine kysymyksineen? Hämmästytte, kun kuulette, että Jumalatar ei aikaisemmissa elämissään koskaan
puhunut niin paljon kuin Minä. Pari sanaa riitti, kuten "Ho!" se tappoi, ja "Ha!" teki selvän. Hän hoiti kaiken vain sanomalla "Ho, Ha,
Hi, He". Mutta He eivät antaneet kenellekään Oivallusta, ei kukaan näistä inkarnaatioista. He sanoivat: "Ei, ei, ei, ei, ei, en Minä.
Olen pahoillani, Minä en aio tehdä sitä."

He varmaan näkivät kuinka tyhmiä ihmiset ovat. "Voi Luoja, ei onnistu. Minun on hyvä näin. Voin mennä viidakkoon neljäksitoista
vuodeksi, voin olla Arjunan vaunujen kuljettaja, voin antaa ristiinnaulita itseni, tai ottaa myrkkyä, mutta älkää pakottako Minua
olemaan tekemisissä ihmisten kanssa! Ei, ei, ei, ei. Parempi mennä eläintarhaan kuin mukaan siihen." Siksi kukaan ei ryhtynyt
siihen, eikä moni edes puhunut siitä, koska ajattelivat: "Jos puhumme, he sanovat, Miksi ette sitten anna meille Oivallusta?" Ei
yksikään. Tämä on Adi Shaktin myötätuntoa, rakkautta ja luottamusta, että teilläkin olisi luottamusta. En ole antanut teille vain
Oivallustanne, vaan olen myös antanut voimia, että voitte antaa Oivalluksia muillekin.

Kukaan näistä inkarnaatioista ei tehnyt sitä, mitä te teette nyt. Vaikka Heillä oli kaikki Voimansa, he eivät tehneet sitä, kun taas te
voitte tehdä sen huolimatta siitä, että instrumentit eivät ole niin vahvoja, eivät niin Jumalallisia. Mutta meidän on vieläkin
kasvettava, ja työstettävä omassa elämässämme asioidemme tärkeysjärjestystä. Jumalille oli tärkeintä vain Jumalallinen työ, ei
mikään muu. Kenelläkään inkarnaatiolla ei ollut työpaikkaa, ei kenelläkään. Kukaan ei mennyt yliopistoon, kukaan ei opiskellut.
Ainoa asia, jota He tekivät, oli Jumalan työ. Tehkää kaikki muu Jumalan työnä, niin sillä tavalla energia virtaa teihin. Kun alatte
tehdä Jumalan työtä, kaikesta mitä teette tulee Jumalan työtä siinä mielessä, että teette työtä Jumalalle, päätätte, "Aion tehdä
Jumalan työtä," silloin Jumala hoitaa asian. Hän hoitaa loput, teette vain työtä Jumalalle ja Hän hoitaa kaiken.

Toivon, että ymmärrätte tämän, yrittäkää. Yrittäkää. Olkaa luottavaisia. Kiitäkää myös Jumalaa siitä, että on olemassa sellainen,
kuin Äitinne, joka voi kertoa missä teillä on vikoja. Jumalan kiitos! Äitinnekään eivät kertoneet mikä teissä on vialla, koska he
pelkäsivät teitä niin paljon. Älkääkä sanoko 'sitten - sitten', kun sanotte "Äiti, sydämessäni on negatiivisuus." Mitä voi tehdä,
sitten? Jos ymmärrätte, että teen tätä teidän edistymiseksenne, rakkauden ja huolenpidon vuoksi, silloin saatte kaiken kuntoon.
Mutta en usko, että tarvitaan kovin paljon älyllistä ymmärtämistä, vaan korkeampaa ymmärrystä, missä siitä tulee osa
tietoisuuttanne.

"Miten tämä ei ole kunnossa? Kaiken täytyy olla hyvin, minulla on kaikki hyvin." Viimeisimpänä muttei vähäisimpänä on
ymmärrettävä, että nämä kaikki seitsemän chakraa, joita työstän, Minä pidän kollektiivisesti omassa Viratassani. Viratanganan
ominaisuus on se, että Hän saa aikaan universaalin tietoisuuden sisällämme, kollektiivisuuden. Teidän pitää oivaltaa, että
nykyaikana voimme olla henkisellä tiellä vain kollektiivisesti. Siitä on kysymys. Olemme jo päässeet Sahasraran tasolle, ja tästä
eteenpäin pääsemme vain kollektiivisesti työskentelemällä, ei ole mitään muuta vaihtoehtoa! Tätä on absoluuttinen Oivallus.
Jokainen, joka yrittää vahingoittaa kollektiivia huonolla käytöksellä, tai muulla tavalla, heitetään ilman muuta ulos, ja sen lisäksi
hän joutuu väärille teille. Kollektiivisuus on Adi Shaktin luoma.

Koska Sahasrarassa, Sahasrarassa, Sahasrarassa sijaitsee Viratan valtaistuin. Ja Viratan Voima on Viratangana. Hän saa aikaan
kollektiivisuuden. Tämä on kaikkein tärkein asia, joka meidän on ymmärrettävä; jos emme pysty olemaan kollektiivisia - olipa syy
mikä tahansa, ehkä kateus, alemmuuskompleksi, mikä tahansa, mikä tulee takaa ja kiipeää ylös kuin mato - silloin tietäkää, että
teissä on jokin vika, ei kollektiivissa. Älkää kritisoiko kollektiivia, Minä kyllä selvitän asian ja laitan sen kuntoon. Pitäkää kiinni
kollektiivista, viisaasti ja hartaudella, ja yrittäkää pitää kollektiivi koossa. Yrittäkää auttaa ihmisiä pysymään kollektiivisina ja
nauttimaan yhdessä. Älkää kritisoiko toisianne; kritisoikaa vain itseänne. Jos teillä on tapana kritisoida, parempi kritisoida
itseään. Niin on parempi, koska nämäkin ovat tapoja.

Erityisesti länsimaiset ihmiset reagoivat kaikkeen. Jos he näkevät tällaisen maton, "Uh! En pidä siitä!" Matto ei ole teidän, se ei



ole teille tehty, mitä tekemistä teillä on sen kanssa? "Ei, en pidä siitä!" Mutta se ei ole teidän mattonne, mistä on kysymys? Siinä
se on, miksi siitä pitäisi kiihtyä? "En pidä tuosta ihmisestä! En pidä tuosta puvusta!" Keitä te olette sanomaan?

"Minä en pidä." Sahaja Yogassa ei ole sallittua sanoa: "Minä en pidä." On olemassa keinoja sanoa asioista. Mutta ei ole tarvetta
sanoa mistään yhtään mitään. Kaikki tällainen ylpeily ja leveily on kollektiivin vastaista. Sitten on vielä ryhmä typeriä ihmisiä, joita
näen koko ajan näpsimässä kuvia Minusta. Jos heille sanoo: "Älkää tungeksiko, älkää menkö sinne." "Ei, enhän minä, minä
vain…" Jotkut heistä ovat todella täysiä typeryksiä, idiootteja. Heitä ei pysty parantamaan. Kerroin jo teille, että älkää pitäkö heitä
esikuvinanne, älkää seuratko heidän malliaan.

Sitten tulemme siihen asiaan, että Adi Shaktin työ on kaikkein tärkein työ koko luomakunnassa. Demonien tappaminen on ohi, se
siitä. Tehty! Saraswatin työ on tehty, Hän loi dinosaurukset, mitä siitä? Mahalakshmin työ on tehty. Hän nosti teidät ihmisen
tasolle, hyvä, entä sitten? Nyt huipentuma on se, että olette saaneet Oivalluksenne, että teillä on nyt tämä erityisominaisuus, että
olette nyt päässeet sisään Jumalan Valtakuntaan. Käyttäytykää nyt kunnolla. Teillä täytyy myös olla arvokkuus, että tiedätte
päässeenne sisään Jumalan Valtakuntaan. Menin kerran tapaamaan Intian presidenttiä.

Minulle hän on vain yksi ihminen muiden joukossa, en ole koskaan ymmärtänyt tällaista presidenttiyttä ja sellaista. Kävelin ylös
portaita, ja muut mukanani kulkevat tulivat hyvin tietoisiksi, tällä tavalla. Kysyin: "Mikä näitä ihmisiä vaivaa? Näkivätkö he aaveen,
tai jotain?" Juuri kun olimme nousemassa ylös portaita. Siellä oli joitain ihmisiä seisomassa keihäineen vartiossa, tai jotain
sellaista. Minä vain nauroin tälle kaikelle. Mutta nämä ihmiset tulivat hyvin tietoisiksi. Kun astutte sisään Jumalan valtakuntaan,
kuinka tietoisia teidän silloin pitäisi olla käyttäytymisestänne? Miten pitää olla, miten käyttäytyä?

Yrittäkää tuntea se persoonanne ainutlaatuisuus, että olette jo Jumalan Valtakunnassa. Yrittäkää tuntea se. Jos vain pystytte
tuntemaan sen, silloin tiedätte, millaiselle kunniapaikalle olette päässeet, ja kuinka arvokkaita teidän tulisi olla. Kuinka kauniita
teidän tulisi olla. Kuinka siistejä, puhtaita ja suloisia teidän tulisi olla. Kuinka paljon pitää tietää 'maryadoista'. Kun sitten
oivallatte, että olette korkeimpia Jumalan Valtakunnan kansalaisia, silloin teidän pitää todistaa, että olette todella oivaltaneet
sen. Että todella tunnette sen. Silloin tunnette itsenne äärimmäisen iloiseksi ja onnelliseksi. Eilen ihmiset alkoivat nauraa
pienimmästäkin aivan kuin kuka tahansa kadunmies. Sellainen ei ole Sahaja Yogaa. Jos kerrotaan joku hyvä juttu, silloin voi
nauraa, muuten, kun joku puhuu, niin te nauratte.

Olin hämmästynyt, tehän olette sahaja-joogeja. Ajatelkaa, jos pyhimykset tekisivät niin, tekevätkö? Olette pyhimyksiä; olette
'munindroja' joilla on 'smanana', meditaationne kautta teistä on tullut kuninkaita. Miten voitte käyttäytyä epäarvokkaalla tavalla?
Yrittäkää omaksua asemanne! Yrittäkää tuntea se. Totta kai, eilen, kun viimeinen laulu alkoi, tiedän, että moniin sieluihin, moniin
sydämiin saapui se ainutlaatuinen ilo, jota kutsumme 'niranandaksi'. Tunsin sen eilen. Pitäkää sitä yllä, suojelkaa sitä
Khumbassanne, jossa Kundaliini on. Juuri Hän on noussut ylös.

Ajatukseni oli, että emme tänään palvo vain Khumbaa, jossa Kundaliini sijaitsee, vaan Khumbasta tulee kuin kukkamaljakko.
Näin se on tapahtunut. Ja sitten joku sanoi: "Äiti, nämä kukkamaljakot voisivat olla myös pöytälamppuja." Sanoin: "Sinäpä sen
sanoit!" Khumba muuttuu kukiksi, kukat valoiksi, valoiksi, jotka tuoksuvat. Toivon, että ymmärrätte visioni ja tuette Minua, ja
yllätte siihen. Visioni on täysin riippuvainen teistä. Meidän on muutettava koko maailma kauniiksi paikaksi. Siihen ei tarvita kovin
paljon uhrauksia. Olette jo siunattuja, eikä teidän tarvitse tehdä paljon, kunhan vain pidätte huomionne Voiman lähteessä.

Jumala siunatkoon teitä. Kiitos. Mathias sanoo: "Me lupaamme." Sanokaa kaikki niin.
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Tänään olemme kokoontuneet tänne palvoaksemme Sadashivaa, joka heijastuu sisällämme Shivana, Henkenä.

Hän on heijastunut sydämessämme ja kuten olette nähneet, elämämme päämäärä on saavuttaa Hengen tila. Muutama päivä
sitten luin joitakin kirjoja, miten se tehtiin, kuinka itseoivallus tapahtui, kuinka Henki opittiin tuntemaan, ja kuinka ihmisiä
piinattiin. Ensimmäiseksi heitä pyydettiin tavalla tai toisella kieltämään, uhmaamaan ja tuomitsemaan kehoaan. Jos keho halusi
mukavuuksia, niin sanottiin, että yritä ensin nukkua matolla, eikä sängyssä. Se ei kuitenkaan riittänyt, vaan matolta piti siirtyä
ohuelle alustalle. Eikä sekään ollut tarpeeksi. Sitten ehkä seuraavaksi sai siirtyä Äiti Maan päälle, nukkumaan Äiti Maan päällä.
Jos keho ei vieläkään totellut, sai alkaa nukkua kiven päällä. Mutta Himalajan vuoret olivat yhä kaukana, sillä Shiva asuu
Kailasha vuorella. Sitten sai mennä vielä Himalajalle ja nukkua jään päällä.

Tämä oli vähimmäisvaatimus. Sitten sanottiin, että jos pitää hyvästä ruuasta, haluaa ylellisiä ruokia, jos syö paljon, niin silloin
täytyy aluksi kieltäytyä kaikesta, mistä pitää, kaikesta. Esimerkiksi, italialaiset eivät saa syödä pastaa! Silloin kieltäydytään siitä.
Mutta se ei riitä. Sitten saa alkaa syödä ruokia, jotka ovat hyvin kitkerän makuisia. Zeniläisyydessä annetaan syötäväksi jotain,
joka maistuu kiniiniltä potenssiin 108, absoluuttisen kitkerää – tai absoluuttisen makeaa. Kieli joutuu siis testiin. Mutta vielä on
vatsa jäljellä. Jos syö liian paljon, pitää paastota yksi päivä.

Eikä sekään riitä. Sitten saa paastota seitsemän päivää. Sitten 40 päivää. Kuukaudessa on vain 30 päivää, joten 40 päivän
paasto tarkoittaa, että on jo kuollut. Näin se tapahtui, jos halusi kieltäymysten kautta päästä nirvanaan. Ihminen pääsee kyllä
nirvanaan, koska on jo täysin kuollut, eikä jäljellä ole muuta kuin luut, ja nämä luut ovat sitten se nirvana. Lopulta tulee kuolema,
ja elämä päättyy, ja sitten on nirvana, siitä ei epäilystäkään. Sitten ei voi asua talossa, koska talo merkitsee mukavuutta. Joutuu
luopumaan vaimostaan, lapsistaan, kaikesta. Sitten saa pukea päälleen vain yhden vaatteen, kuten ympärilleen kiedotun
kankaanpalan, ja pitää kulkea pyytämässä almuja ihmisiltä.

Näissäkin vaatteissa on vielä ongelma, koska ihminen on kiintynyt vaatteeseensa. Niinpä pitää mennä Himalajalle, missä kukaan
ei näe, ja ottaa pois vaatteensa, ja siinä kylmässä, tutisevana saa sitten olla siellä. Sitten saavuttaa nirvanan. Ja todellakin
pääsee nirvanaan. Kaikkia tällaisia ehtoja asetettiin, jotta kehon vaatimukset saataisiin ensin kitkettyä pois. Piti kertoa keholleen:
"Ei mitään ´muttia´. Nyt pitää saavuttaa nirvana." Seuraava tehtävä oli nujertaa mieli, joka vie ihmisen tuntemuksiin, ilon aiheisiin.
Esimerkiksi jos haluaa saada jotakin, haluaa todella paljon, niin siitä pitää kieltäytyä. Kaikki mitä mieli kertoo, niin sille pitää
vastata: "Ei, ei, ei."

Sanskriitin kielellä shloka (sanonta) kuuluu näin: "Yat neti neti vachane, nigamo vacha", jota pitää toistaa itselleen, "neti, neti": "Ei,
ei tätä, ei tätä, ei tätä, ei tätä." Ja sitten voi alkaa puhua – vain puhua – nirvanasta. Sitä ennen ei kelpaa edes puhumaan
nirvanasta. Kun luin tämän kirjan, sanoin: "Luovutan. Tämä on liikaa." Mutta Sahaja Yogassa asia on toisin päin, aivan kuin
rakennettaisiin ensin rakennuksen kerrokset, ja sitten vasta sen perusta. Sahasraran avaaminen oli ensimmäinen saavutus. Ja
sitten Sahasraran valossa täytyy tarkkailla itseään ja nähdä itsensä. Vähitellen introspektio oli parempi keino, värähtelyjen avulla
nähdä miksi: miksi haluan tällaista? Miksi huomioni menee mukavuuteeni?

Miksi huomioni menee ruokaan, perheeseeni ja lapsiini, kun minun tulisi saavuttaa kaikista korkein? Niinpä alatte tutkiskella
itseänne. Sitten tunnette myös värähtelyissä, että teissä on jotain vialla. Sitten ette enää yritä nähdä, mikä muissa on vialla, vaan
alatte nähdä itsenne, koska kysymys on omasta henkisestä kasvusta, joka teidän tulee saavuttaa. Mutta entisaikoina kaikki
tämä tehtiin yksin. Jos yksi henkilö alkoi etsiä tietä nirvanaan, hänellä oli tapana mennä "ekantiin", yksinäisiin paikkoihin, pysyä
poissa ihmisten luota, välttää heitä, eikä olla missään tekemisissä, ja saavuttaa henkinen kasvu, itseoivallus, ja vain itselleen. Se
ei ollut tarkoitettu muille. Sitten tästä henkilöstä tuli täysin erikoislaatuinen. Hän ei puhunut kenellekään, hän ei tavannut ketään,
ja hän istui jossakin kaukaisen vuoren huipulla. Jos joku yritti mennä hänen luokseen, hän heitteli kiviä ja sanoi kaikenlaisia
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kauheuksia, eikä ottanut vastaan ketään.

Mutta Sahaja Yoga ei ole sellaista. Sahaja Yoga on kokonaisuuden ylösnousemusta. Tällaiset yksittäiset saavutukset eivät
johtaneet ihmisiä minnekään. Pyhimykset tietysti yrittivät puhua ihmisille, kertoa heille itseoivalluksesta, Jumalasta,
oikeudenmukaisuudesta, arvoista; mutta heitäkin pidettiin jotenkin outoina, ja heitä piinattiin ja kiusattiin. Yksilöllisen henkisen
kasvun tasolla he eivät voineet tehdä mitään muiden hyväksi, paitsi puhua ja kertoa siitä, kunnes tuli Sahaja Yogan aika. Jopa
siitä puhuminen oli kiellettyä. 1100-luvulle saakka Intiassa kukaan ei puhunut siitä julkisesti. Kaikki oli sanskriitin kielellä, hyvin
vaikeita sanskriitin kielisiä kirjoja, joita vain muutamat kokelaat saivat lukea, ja jotka selitettiin vain hyvin harvalle ihmiselle, hyvin
pienelle joukolle ihmisiä. Mutta itseoivalluksen antaminen kiellettiin. Niinpä yhdellä mestarilla oli vain yksi opetuslapsi, ja kaikki
oli yksilöllistä henkistä kasvua, yksilöllistä kehittymistä.

Sellainen opetuslapsi eristettiin muista, pidettiin salassa, ja asiaa kehitettiin hänessä; hän saattoi laulaa tai kirjoittaa runoja, hän
saattoi puhua siitä ja kertoa, mistä hänen ilonsa oli peräisin, mutta hän ei saanut antaa itseoivallusta kenellekään, eikä hän edes
tiennyt, miten itseoivallus annetaan. Nyt siis näette, kuinka pitkälle olette päässeet. Olette saaneet itseoivalluksenne ilman
suurempia luopumisia. Voitte toimia paljon laajemmin, voitte antaa oivalluksia muille. Teillä on kaikki hienojakoinen tieto Sahaja
Yogasta. Mutta tänään kerron teille jotain vielä enemmän, joka meidän täytyy tietää. Tämä on hyvin tärkeää tietää, koska ihmiset
kertovat, että jotkut harjoittavat Sahaja Yogaa kuin kävisivät kirkossa, eikä se tule heidän sydämistään. Sydän on hengen tyyssija
– Shiva sisällämme. Niinpä meidän täytyy tietää enemmän sydämestä, ja se on hyvin tärkeää. Tiedätte nämä kolme nadia, jotka
meillä on: Ida, Pingala, Sushumna; mutta sydämessä on neljä nadia.

Yksi nadi johtaa Muladharaan, ja jos ylittää Muladharan rajat, se johtaa helvettiin. Siksi sanotaan, että Shiva on tuhoaja. Itse
asiassa pyydätte omaa tuhoanne. Ja kun pyydätte tuhoanne, saatte sen. Vaikka se tuhoaa kaiken, kuten kerroin, se on kuin
hedelmän muodostuminen, kukan terälehdet näyttävät kuolleelta kuten Minäkin olen tavallaan tuhonnut monia asioita teissä:
niitä voi olla esimerkiksi teidän ehdollistumanne, egonne, rasisminne, fanaattisuutenne. Kaikki tämä on tuhottu Sahaja Yogassa.
Nämä täytyy tuhota, jotta kauneus tulisi esille. Jos ylitätte "mariadanne", moraalin rajat, menette tietyn rajan yli, menette kohti
tuhoanne. Tuhoa kohti voi mennä neljään eri suuntaan, koska nadejakin on neljä. Mitä siis tulisi tehdä? Kuinka voimme pysäyttää
tämän tuhon, että emme ensimmäisen nadin kautta joutuisi helvettiin?

Yksi Shivan ominaisuus on, että Hän on viattomuus. Hän on äärettömän viaton. Hän on viaton kuin lapsi. Hän on viattomuuden
henkilöitymä. Joten meidän täytyy laittaa sivuun lihalliset halumme, antaa niiden sulautua, antaa niiden sulautua viattomuuteen,
viattomuuden valtamereen. Teidän täytyy antaa sen sulautua viattomuuden valtamereen. Viattomuus on jotain, mitä pitää
arvostaa, sitä pitää ymmärtää, siitä pitää nauttia. Jos katsotte eläimiä, ne ovat viattomia; katsotte lapsia, he ovat viattomia;
kukkia, ne ovat viattomia. Kääntäkää huomionne kaikkiin näihin asioihin. Esimerkiksi kadulla kävellessä on parasta katsella vain
sitä, mikä on alle metrin korkeudella.

Alle metrin korkeudella voitte nähdä kaikki kukat, kaiken kauniin ruohon ja lapset, jotka ovat alle metrin mittaisina kaikkein
parhaimmillaan. Teidän ei tarvitse katsoa ihmisiä, jotka ovat sitä pidempiä. Katsokaa vain metrin korkeudelle. Voitte nähdä
jonkun jalat, se ei haittaa. Mutta älkää katsoko sellaisten ihmisten silmiä, jotka eivät ole viattomia. Antakaa tämän halun sulaa
viattomuuteen. Muladhara on viaton, se ei voi tuhoutua, se on viaton, se on oikeamielinen. Ne ovat Shri Ganeshan
ominaisuuksia. Muladhara on puhdas. Vaikka elätte tässä maailmassa, vaikka elätte ihmisenä, vaikka saatte lapsia, olette
kuitenkin viattomia.

Niin kuin Shri Krishnan vaimot aikoinaan. Aluksi Hänellä oli 16 000 vaimoa, ja vielä viisi lisää. Ne 16 000 olivat Hänen voimiaan,
ja ne viisi olivat viisi elementtiä. Vaimot halusivat mennä rukoilemaan erästä tunnettua pyhimystä, "maharishiä", joka oli tullut
sinne. He halusivat tavata hänet ja osoittaa kunnioitustaan. Niinpä he kysyivät lupaa Shri Krishnalta. Mutta kun he menivät,
vastassa oli tulviva joki, niin runsaasti tulviva, etteivät he voineet sitä ylittää. He tulivat takaisin ja sanoivat: "Kuinka pääsemme
tämän joen yli? Se tulvii." Tähän Shri Krishna vastasi: "No, menkää vain ja sanokaa: Jos Shri Krishna on Yogeshwara, ja jos Hän
on täydellisen viaton seksin suhteen, mene vesi alas."

He sanoivat: "Kuinka voimme sanoa niin? Meitä on niin monta vaimoa. Mistä Hän puhuu?" Niin he menivät takaisin ja sanoivat



nämä sanat joelle, ja joen vesi meni alas, ja he ihmettelivät: "Kuinka meidän aviomiehemme sanoi tällaista." He menivät yli ja
palvoivat rishiä (pyhimystä), ja kun he olivat palaamassa, taas joki tulvi. Niin he menivät takaisin rishin luo ja sanoivat: "Miten me
pääsemme joen yli, kun se tulvii?" Hän kysyi: "Kuinka tulitte tänne?" Sitten he kertoivat, mitä Shri Krishna oli sanonut. He olivat
antaneet tälle rishille ruokaa ja hedelmiä, ja hän oli syönyt hyvin paljon. Rishi sanoi: "No, menkää ja kertokaa joelle, että tämä
rishi ei ole syönyt yhtään mitään."

He sanoivat: "Kuinka niin? Juurihan söitte aivan silmiemme edessä." Hän sanoi: "Menkää vain niin näette." He menivät takaisin ja
kertoivat tämän joelle. Joen vesi meni taas alas. Kun elätte tässä maailmassa vaimona tai aviomiehenä ja naimisissa, voitte olla
viattomia, täydellisen viattomia sen asian suhteen. Se on osoitus puhtaudestanne. Toinen nadi, toinen kanava, joka voi viedä
teidät tuhoon, on halu. Sen vuoksi Shri Buddha on sanonut, että elämä ilman haluja on ainoa tie siihen, että ihmiset eivät
vanhene, sairastu eivätkä huolestu. Halu, joka meillä on: "Minä haluan tämän", sitä on länsimaissa paljon enemmän, kuin
missään muualla, koska joka päivä markkinamiehet tuottavat uusia tuotteita.

Esimerkkinä vaikka kampaus, ja heti naiset haluavat ostaa sellaisen tai tällaisen peruukin, "Minä haluan, minun täytyy saada
tällainen peruukki päähäni." Toinen sanoo: "Minun täytyy saada tällainen." Ja miehet haluavat: "Jos hänellä on Rolls Royce, miksi
ei minullakin?" He eivät osaa nauttia jonkun toisen Rolls Roycesta. Sen pitää olla oma: "Minun pitää omistaa." Halut voivat olla
millaisia vaan, ei ainoastaan materiaalisia. Halut voivat olla myös hyvin mentaalisia: "Minun täytyy omistaa tämä nainen, minun
täytyy omistaa tämä lapsi." On kaikenlaista omistamista, joka tuottaa haluja. Mutta en sanoisi, että se johtuu kiintymyksestä. Se
ei ole kiintymystä, vaan pelkkä halu omistaa lisää.

Lisää vain tavaroita, lisää esineitä, kuitenkaan ei olla onnellisia ja tyytyväisiä. Syy on se, että tällainen halu ei ole puhdasta. Se on
epäpuhdas halu. Se on epäpuhdas halu, ja kun sellainen halu alkaa toimia, se voi johtaa kuinka pitkälle tahansa, kuten Saddam
Hussein tai Hitler. Kuin mikään ei olisi mitään muuta, kuin pelkkää halua ilman minkäänlaisia rajoja. Kun haluaa dominoida
muita, se on myös yhdenlainen halu. Kaikki nämä halut johtavat lopulta tuhoon, koska niissä ei ole mitään iloa, eikä mitään
onnea. Esimerkiksi jos haluan sarin, niinpä haluan ostaa sarin. Koko huomioni on siinä, kuinka saan sarin, minun täytyy saada se
sari, täytyy saada sitä ja tätä. Huomiosta tulee saastunut ja häiriintynyt sellaisen typerän asian takia kuin sari.

Huomio, jonka tulisi nauttia, jonka tulisi nauttia Hengestä, jonka tulisi vahvistaa Henkeä, siitä tuleekin häiriintynyt halujen vuoksi.
Ensimmäiseksi huomio häiriintyy, koska emme ole viattomia. Toiseksi huomio joutuu sekamelskaan, koska meillä on halu. Mitä
meidän pitäisi tehdä tälle halulle? Voimme haluta kauniita asioita voimme kohdistaa halumme, materiaalisen halumme
estetiikkaan, ja saada jonkun esineen, joka on todella täynnä esteettisyyttä; koska se on Shivan ominaisuus, että Hän antaa
esteettisyyttä kaikkeen. Tämä esimerkiksi näyttää hyvin koruttomalta, yksinkertaiselta ja vaikkapa hyvin mekaaniselta. Mutta jos
se olisi Shivan työ, Hän olisi tehnyt siitä jotain kaunista. Shivan ominaisuus on se, että Hän kaunistaa kaiken, jonka Brahmadeva
on luonut ja Vishnu on kehittänyt. Hän tekee kaiken hienojakoisen esteettisen luomistyön. Olette nähneet Minun valokuviani
monta kertaa, joissa on monia valoja ja kaikenlaista – kaikki se on Hänen työtään.

Hän saa sen aikaan. Hän valaisee sillä tavalla, Hän toimii sillä tavalla. Hän haluaa vain vakuuttaa teidät Minusta. Se on Hänen
työtään. Hänen työnsä on luoda esteettisyyttä: käyttäytymisen esteettisyyttä, runouden esteettisyyttä. Kaikki luotu on tehty
kauniiksi, Shiva on luonut kaiken ilon vuoksi – se on Hänen ominaisuutensa. Mitä tahansa haluatte, jos alatte toimia sen
puolesta, haluamalla jotain esteettisesti käsintehtyä ja kaunista, niin pikku hiljaa huomaatte, että kysymys on lopulta
värähtelyistä, koska kaikissa kauniissa esineissä on värähtelyjä. Ja saadaksenne värähtelyjä, teidän täytyy haluta puhtaita
asioita. Niinpä tämä halu, joka on hulluutta, joka tekee teistä hulluja, joka on hyvin tylsää ja ikävystyttävää, se muuttuu puhtaaksi
haluksi, koska teidän täytyy antaa kaikkien halujenne sulautua värähtelyihin. Jonkin ajan kuluttua ette halua mitään muuta kuin
värähtelyjä.

Ette osta mitään, missä ei ole värähtelyjä. Ette puhu ihmiselle, joilla ei ole värähtelyjä. Jos jollakin ei ole ollenkaan värähtelyjä, te
poistutte. Olen nähnyt ihmisten lähtevän pois joidenkin ihmisten luota, aivan kuin joku apina olisi kintereillä. Kun katson
ympärilleni, näen juoppoja, tai jonkun tulossa sellaiseksi. He ovat saattaneet itsekin olla juoppoja joskus, mutta nyt he juoksevat
pois: "Ei, ei. Nyt ei enää. Nyt riittää." Meillä oli alussa kolme, neljä hippiä, jotka tulivat kanssani Intiaan. He ovat normaaleja kuten
te, ja nyt heistä on tullut sahaja-joogeja.



Ja neljä, viisi hippiä tuli tilaisuuteeni Rahuriin, muistaakseni. He pelästyivät pahanpäiväisesti, "Voi ei, voi Luoja!" Kysyin: "Mikä
teillä on hätänä? Miksi olette niin pelästyneitä?" Sitten käännyin ympäri nähdäkseni nämä hipit, ja kun olin kääntynyt, he olivat
kadonneet. He eivät olleet enää siellä. Sitten tapahtuu niin, että kaikki halu päättyy chaitanyaan, värähtelyihin. Ja jos näin ei
tapahdu, silloin on tiedettävä, että jotain puuttuu vielä. Mutta jos ette tee tätä, silloin lopulta koittaa tuho. Siksi kutsuminen Häntä
tuhoajaksi on hyvin yksipuolinen käsitys asiasta.

Hänellä on molemmat voimat. Hänellä on voima antaa teille värähtelyjä. Hän antaa teille värähtelyjä. Jumalatar on voima, Shakti,
mutta Shiva saa aikaan värähtelyt. Nämä ovat sormet, mutta jos ne kutittavat, silloin on kysymyksessä Shri Shiva. Sormet ovat
kyllä Jumalattaren, mutta jos ne kutittavat, antavat iloa, onnea, silloin se on Shiva, bhakti (antaumus). Bhaktin ilo tulee Shivalta.
Tänään kerroin, kuinka eräs nainen, joka oli Devin bhakta (palvoja), ja oli tutkinut hyvin paljon bhaktia ja kaikkea siihen kuuluvaa
ja tiesi paljon asiasta, hän sulautui Minuun. En voinut ymmärtää, kuinka hän oli sen tehnyt, koska normaalisti ihmiset eivät pysty
siihen. Kun he lukevat Devistä, he ajattelevat, "Selvä, tämä on Devi, tämä on Mataji."

Ymmärrättehän, he näkevät sen erillisenä asiana. He eivät tiedä lukevansa Devistä. Niinpä hän sanoi: "Äiti, minä vain samaistuin.
On kirjoitettu, kuinka Sinä olet hellä, Jumalatar on hellä, kuinka Hän koskettaa minua, kuinka Hän huolehtii minusta, kuinka
Hänen huomionsa on minussa." On sanonta: "kataksha, kataksha, nirikshana: jokainen katse on tarkastelua." ´Tarkastelu´ ei ole
kovin hyvä sana, mutta ´nirikshana´ tarkoittaa tarkastelua, jumalallista valvontaa. "Niinpä koko ajan tunnen, että Sinä olet, Sinä
olet läsnä koko ajan – kun kuuntelen musiikkia, tunnen, että Hän katsoo minua, Hän tuntee minut, Hän ravitsee minua. Tunnen
Sinun rakkautesi koko ajan." Sillä tavoin syntyy bhakti, omistautuminen. Jos teillä on värähtelyjä, se ei tarkoita, että ne olisivat
jotain kuivaa.

Ei, se tarkoittaa bhaktin iloa. Bhaktia voi kutsua vaikka ihailuksi. Se on rakkauden valtameri, joka on Jumala. Te vain peitytte sen
alle. Siihen ei löydy sanoja. Ja kun tunnette näin, teidän täytyy tietää, että olette ottanut Hengen todelliseksi yhteydeksi itsenne ja
Äitinne välille tai Isänne välille. Ei ole mitään eriytymistä. Olette yhtä siinä valtameressä, sulautuneena osaksi valtamerta. Te
olette pisara ja olette valtameri. Olette yhtä bhaktin tilassa.

Ja tämä bhakti ei voi olla mekaanista, koska se ei ole ihmisten tekemää. Niinpä nauttiaksenne Sahaja Yogasta teidän täytyy
tietää, että se ei ole vain kuivia värähtelyjä, vaan se on bhaktia. Se on ilo, Shivan ominaisuus, ilon ominaisuus, jonka Hän lisää
elämäämme. Kaikki on ympärillämme ja heijastuu takaisin. Samalla tavoin ilo siitä, että "Jumala rakastaa minua niin paljon,
Jumala rakastaa minua, että elämälläni on merkitys." Silloin ego katoaa heti pois, ja myös ehdollistumat katoavat. Sitten kolmas
nadi: kolmas nadi on sellainen, jonka avulla tunnemme kiintymystä, kiintymystä johonkin toiseen ihmiseen. Kuten, että tämä on
minun lapseni, tämä on minun mieheni, tämä on minun perheeni, tämä on minun vaimoni, tämä on minun isäni, tämä on minun
äitini. Aluksi, kun ihmiset tulevat Sahaja Yogaan, ja ovat vasta aloittelijoita, niin he puhuvat perheestään: "Isäni on tällainen,
minun äitini on sairas, minun äitini siskon veljen se ja se ei voi hyvin." Aivan kuin olisimme kaikki tehneet sopimuksen.

Mitä Minun pitäisi tehdä? Kuten tänään joku sanoi: "He menettivät ensimmäisen lapsensa. Ensimmäinen lapsi menehtyi, koska
lapsi nukkui toisessa huoneessa." Minä sanoin: "Pienten lasten pitäisi nukkua äidin kanssa, ja äidin täytyy huolehtia lapsista." Se
on yksinkertainen asia. Intiassa yksikään äiti ei suostuisi sellaiseen. Hän ajaisi pois aviomiehen ja sanoisi: "Mitä tämä on? Minun
täytyy huolehtia lapsesta." Sanoin: "Kerro heille, että äitien pitää nukkua lapsen kanssa." Mutta he eivät usko sellaiseen.

Hyvä on, mitä voimme tehdä? Olemmeko sitoutuneet heidän sopimukseensa, että meidän pitäisi huolehtia heidän lapsistaan,
vaikka he eivät halua kuunnella meitä? Alussa aina ajatellaan, että: "Oi Äiti, olen tehnyt Sahaja Yogaa jo kuukauden verran, mutta
vieläkään taloudellinen tilanteeni ei ole parantunut." Aivan kuin he aikoisivat haastaa Minut oikeuteen siitä, aivan kuin olisin
pettänyt heidät. Mutta he eivät halua nähdä sitä, että ovat juuri tulleet Sahaja Yogaan. Tai vaikka olette olleet Sahaja Yogassa jo
monta vuotta, ette ole olleet sahaja-joogeja. Jotakin puuttuu, ettekä ansaitse sitä. Jotakin on vialla teissä, ei Sahaja Yogassa.
Mutta heidän mielestään Sahaja Yoga on jotakin, mistä on tehty sopimus. Heti he ovat sanomassa: "Nyt joku on sairaana siellä,
jonkun sukulaisen tutun kummin kaima.



Lähettäkää viisi sahaja-joogia." Mitä varten? Nämä kiintymykset alkavat vaikuttaa meissä. Olen nähnyt joidenkin olevan hyvin
kiintyneitä lapsiinsa, ja he jatkavat lellimistä: "Voi, minun lapseni, minun lapseni." Ja yhtäkkiä he huomaavat, että lapsesta on nyt
tullut paholaisen lapsi. Lapsi alkaa sanoa vastaan, sanoa kaikenlaisia asioita, lyödä vanhempiaan, käyttäytyä huonosti, ja sitten
he yhtäkkiä tajuavat, että "tämä on se lapsi, josta minä olen niin huolehtinut, antanut niin paljon rakkautta." Ja heistä tuntuu vielä
pahemmalta, koska "Minä olen tehnyt niin paljon vaimoni hyväksi, ja hän kohtelee minua tällä tavalla." "Olen tehnyt niin paljon
aviomieheni hyväksi, ja hän kohtelee minua tällä tavalla." Miksi teidän täytyy tehdä niin paljon? Ei ole mitään tarvetta.

Ja jos teette, niin tehkää ja sitten unohtakaa se. Minä en koskaan tunne tuolla tavalla. Tiedän sahaja-joogeja, joiden vuoksi olen
tehnyt työtä hyvin paljon, ja he ovat pudonneet alas. Ainoa asia, jos jotakin tunnen, on se, että vain Jumala tietää minne he
putoavat? Mihin he joutuvat helvetissä? Mitä heille tapahtuu? Se on ainoa huolenaiheeni. En kanna huolta siitä, mitä on
tapahtunut, koska Minulle ei voi tapahtua mitään. Mutta jos he ovat tehneet syntiä, olen huolissani vain heidän
tulevaisuudestaan, heidän elämistään. Se on eri asia.

Tällaista kiintymystä me kutsumme sanskritiksi "mamatva" – "tämä on minun, tämä on minun lapseni, tämä on minun, tuo on
minun." Muistakaa, että sahaja-joogit ovat teidän sukulaisianne. Tämä on lause, joka teidän täytyy muistaa, "Minun sukulaisiani
ovat vain sahaja-joogit. Ja kukaan, joka tekee jotain sahaja-joogeja vastaan, tekee kiusaa sahaja-joogeille – vaikka se olisi oma
vaimoni, oma lapseni – hän ei ole minun." Koska en anna sellaisen tapahtua. Tämä suhde on kunnossa siihen asti, kunnes
sahaja-joogit ovat yhtä toistensa kanssa. Heti, kun joku yrittää loukata toista sahaja-joogia, silloin en ole enää tuon henkilön
kanssa. Olen nähnyt monia tuollaisia, mutta oikein hyviä sahaja-joogeja. He eivät koskaan asetu vaimojensa puolelle, eivätkä
koskaan lapsiensa puolelle, koska he tietävät, että jos on heidän puolellaan, se tekee heistä syntisiä, se tuhoaa heidät. He ovat
huolissaan heidän henkisestä kasvustaan, joten he eivät salli, eivät salli kenenkään oman sukunsa jäsenen aiheuttaa ongelmia
muille.

Olen nähnyt joitakin lapsia, jotka ovat hyvin kurittomia, he ovat hyvin hankalia ja väkivaltaisia, ja heidän vanhempansa vain
sanovat: "Äiti, tee heistä kunnollisia. Me jätämme sen Sinulle." Heitä täytyy ojentaa. Mutta toiset sanovat: "Voi, ei, ei, ei; katso
lastani, eihän hän voi tehdä mitään sellaista." Niinpä tämä asia täytyy ymmärtää erotuskyvyn kautta, että "Miksi olen kiintynyt?"
Olen antanut monta kertaa tämän vertauksen: niin kuin puun mahla nousee ylöspäin, ja menee eri paikkoihin puussa, eri alueille,
huolehtii puun kuoresta, huolehtii oksista, huolehtii lehdistä, kukista ja hedelmistä ja tulee takaisin, tai haihtuu. Se ei kiinny
mihinkään. Jos se kiintyy johonkin osaan, koko puu kuolee, ja myös se osa, johon mahla takertuu, kuolee myös. Mutta mahlalla
on paljon enemmän järkeä kuin meillä. Joillekin aviomies on niin tärkeä – on niin paljon aviomies-, vaimo-, sitä ja tätä ongelmaa.

Ajattelen joskus: "Voi Luoja, mitä tämä on?" Sen vuoksi oli tapana neuvoa: "Rupea sanyasiksi (kieltäytyjäksi)" – niin kukaan ei voi
puhua vaimosta, lapsista, mistään. Teidän täytyy olla sanyasi, ennen kaikkea kuin sanyasi. Näin gurulle ei tule ongelmia. Heti kun
alatte puhua kenestä tahansa sukulaisestanne, guru sanoisi: "Selvä, lähtekää pois. Ei onnistu. Ei lainkaan hyvä." Mutta Sahaja
Yogassa... Sahaja Yogalla on paljon syvempää työtä tehtävänään. Sen täytyy päästä yhteiskunnan sisälle, poliittiseen elämään,
taloudelliseen elämään. Teidän täytyy vapauttaa koko maailma.

Yrittäkää ymmärtää vastuunne. Ette ole täällä vain yhden askeettisen henkisen kasvun vuoksi, Miten paljon viisautta teillä täytyy
olla, miten paljon rakkautta teillä täytyy olla, ja miten paljon erotuskykyä teillä täytyy olla, että ymmärtäisitte, että teidät on valittu
vapauttamaan koko maailma. Niinpä tämä niin sanottu rajallinen rakkaus vie teitä kohti tuhoa, mutta ratkaisu on rajaton
rakkaus. Koska Shiva ei ole mitään muuta kuin rakkautta, Hän on rakkaus. Rakkaus oikaisee, ravitsee, se haluaa teidän
hyvinvointianne. Shiva on tätä. Se haluaa teidän hyvinvointianne. Se huolehtii teidän hyvinvoinnistanne. Niinpä kun huolehditte
muiden hyvinvoinnista rakkaudella, silloin koko elämä muuttuu, koko toimintamalli muuttuu, ja todella nautitte siitä, koska teistä
tulee yhtä niin monen kanssa, olette tekemisissä niin monien perheiden, monien asioiden kanssa, niin monien muiden ongelmien
kanssa, ja tunnette olevanne yhtä niin monen kanssa. Meitä on niin monta sahaja-joogia täällä tänään.

Kun tulin ensimmäistä kertaa Italiaan, – Minun täytyy kertoa teille –, tulin Christinen kanssa – ei, mikä Gregoiren vaimon nimi
olikaan? Catherine. Ja hän oli ainoa, joka osasi italiaa. Olimme kertoneet joillekin sanomalehdille, että varaisivat jonkinlaisen
salin ja mainostaisivat meitä. Mitään ei ollut tehty. Kun tulimme, ei ketään tullut paikalle. Niinpä kiertelimme ympäriinsä



Catherinen kanssa ja laitoimme julisteita, mutta vieläkään ei ketään tullut. Ja tänään meitä on niin monta. Meidän tulee tietää,
että rakkaus yhdistää meidät, ja se rakkaus on meidän hyvinvointiamme, henkistä kasvuamme varten. Ja silloin alatte vain
nauttia kaikista ihmisistä.

Silloin ette ajattele mitä rotua olette, mistä maasta olette, eikä mitään muutakaan, ei mitään sellaista – olette sahaja-joogeja,
siinä kaikki! Niin teistä tulee universaaleja olentoja. Tällainen asenne teidän pitää saavuttaa. Kun kuulen, että joitakin intialaisia
tyttöjä pahoinpidellään ja kiusataan, ajattelen: "Miten ihmiset voivat tehdä tällaista?" Tai että tummaihoisia ihmisiä
pahoinpidellään; tai jotkut intialaiset kohtelevat huonosti toisia, koska he ovat alempaa kastia. Se ei ole mahdollista, koska he
ovat jokainen olennainen osa yhtä kokonaisuutta. He ovat kaikki veljiä ja siskoja, syntyneet samasta Äidistä. Mutta tämä on
mahdollista vain, jos annatte rajattujen suhteidenne sulautua tähän suureen rajattomaan rakkauden valtamereen; vain silloin se
on mahdollista. Ja jos ette ole vielä siellä, älkää yrittäkö selitellä asiaa – tarkkailkaa vain itseänne. Katsokaa itseänne:
rakastatteko todella kaikkia ihmisiä?

Voin kertoa, että joskus, kun menen ostoksille, ajattelen: "Oi, tämä olisi mukava tälle ihmiselle, tuo olisi kiva sille." Mutta Itselleni
taas Minun on mahdotonta ostaa mitään Itselleni, täysin mahdotonta. Vain, jos se on täysin välttämätöntä, tai jos on joku
ongelma, jos Minulta puuttuu jotain. En osta edes juomaa itselleni, vaikka minulla olisi jano. Koska koko asian ydin on muiden
ilo. "Oi, tämä on kaunis tuolle ihmiselle. Tämä olisi hyvä tuolle henkilölle." Kaikki tällainen antaa mitä suurinta nautintoa.
Tarkoitan, miksi kaikki tämä on olemassa? Ajatelkaapa itsekin, "Miksi olen täällä?

Olen täällä nauttiakseni kaikista – kaikista. He ovat kaikki oivaltaneita sieluja, niin kauniita lootuksia. En aio vajota mutaan. Nyt
minä olen lootus." Sillä tavoin avaatte sydämenne, sydämenne lootuksen. Ja sellaisen ihmisen tuoksu on niin kaunis, niin kaunis.
Näin ette enää halua hajottaa, ette halua olla erillään toisistanne. Missä vain on tehty jotain, te kannatatte sitä; ette ajattele, että
se olisi pitänyt tehdä täällä, tai jossain muualla, vaan missä tahansa – me teemme sitä kaikki yhdessä. Niinpä pienet
kiintymykset, jotka ovat sisällänne, täytyy sulauttaa tähän rakkauden valtamereen, joka on Shiva. Neljännen nadin tunteminen on
meille kaikkein tärkeintä, että on olemassa nadi, joka kulkee vasemman Vishuddhin läpi sydämeen.

Se alkaa Sydämestä, menee ylös, kulkee Agnyan läpi. Siinä on neljä terälehteä, ja se avautuu. Tämä on nadi, joka antaa teille
tilan, jota kutsutaan ’turyaksi’. Me elämme kolmessa tilassa. Elämässä – valveillaolon tilassa, ’jagrutissa’, meidän huomiomme
menee sinne tänne, kaikkialle. Me pilaamme huomiomme. Mutta toinen tila on se, kun nukumme. Kun nukumme, kaikki asiat,
jotka ovat tapahtuneet, tulevat meille menneisyydestämme. Mutta sitten menemme syvempään uneen nimeltä ’sushupti’. Se on
tila, jossa teillä on syvä uni, ja uneksitte jostakin, joka on myös todellista.

Saatatte nähdä unta Minusta. Se on tiedostamattoman eteerinen osa, jolloin saatte itsellenne jotain kaunista tietoa. Esimerkiksi
olen tullut vaikka Italiaan. italialaiset voivat tuntea sushuptissaan, että olen saapunut, tai ehkä kuka tahansa tietää – se riippuu
tilanteesta. Mutta neljäs tila on nimeltään turya. On olemassa vielä kaksi muuta tilaa. Olette turyan tilassa, se on neljäs, "turya"
tarkoittaa neljättä. Neljäs tila on se, missä olette ajatuksettoman tietoisuuden tilassa. Kun ei ole lainkaan ajatuksia – kuvitelkaa
– kun ei ole ajatuksia, teidän täytyy olla viaton. Kun ei ole ajatuksia, teillä täytyy olla värähtelyjä.

Kun ei ole ajatuksia, ette voi olla kiintyneitä kehenkään. Niinpä teidän täytyy tulla nyt ajatuksettomaan tilaan, se on ´turya sthiti´.
Ja kun olette tässä tilassa, nämä neljä terälehteä, jotka ovat sisällänne, niiden tulee avautua aivoissanne. Ne tulevat
sydämestänne aivoihinne. Ja silloin te ymmärrätte täydellisesti, mikä Jumala on, tiedätte täydellisesti, mitä Jumala on. Tällöin
ihminen voi ottaa vastaan todellisen tiedon. Mutta siihen saakka, kunnes nämä neljä terälehteä avautuvat, voi vielä pudota
takaisin, ja sen vuoksi jotkut sahaja-joogit, jotka yhä sekaantuvat asioihin, joita heidän ei pitäisi tehdä, menevät alaspäin. Ja he
eivät ymmärrä, mitä Jumala on. Mutta kyse ei ole ymmärtämistä – tavallaan ymmärrätte tämän pienen asian, että se tulee
sydämestänne aivoihinne, ei aivoista sydämeen. Se tulee aivan kuin oman bhaktinne ambrosia peittäisi aivonne aivan kokonaan.

Esimerkiksi Shankaracharya kirjoitti kauniin tutkielman nimeltään "Viveka Chudamani", jossa hän kuvasi, mitä Jumala on.
´Viveka´ tarkoittaa tietoisuutta, ja hän kuvasi tietoisuutta melko paljon. Mutta oli eräs kauhea mies nimeltä Sarma, joka alkoi
väitellä hänen kanssaan ja Shankaracharya kyllästyi siihen. Hän totesi: "Ei ole mitään hyötyä puhua heille." Niinpä hän vain
kirjoitti "Saundarya Laharin”. "Saundarya Lahari" ei ole mitään muuta kuin mantroja, jotka ylistävät Äitiä. Hän tuumi: "Minä tunnen



Äidin, nyt voin ylistää Häntä. Ei mitään muuta – mitä hyötyä on puhua näille ihmisille? Typerät ihmiset, kuinka he voisivat
ymmärtää?" Hän oivalsi, että: "Näillä ihmisillä ei ole sitä kykyä, sitä herkkyyttä ymmärtää sitä, minkä minä tiedän."

Se on todellista tietoa, tietää mitä Jumala on. Ja jos Jumala on tällainen, kuinka voisi epäillä mitään, kuinka voisi yrittää
analysoida mitään? Hän on Jumala. Hän on Kaikkivaltias Jumala, joka tietää kaiken, joka tekee kaiken, joka nauttii kaikesta.
Tämä on sitä, josta voi sanoa ´gyana´, tieto, se on todellinen tieto, puhdas tieto. Se ei ole tietoa chakroista, värähtelyistä, tai
Kundalinista, vaan tietoa Kaikkivaltiaasta Jumalasta. Ja tieto Kaikkivaltiaasta Jumalasta ei ole mentaalista. Sanon teille vielä
uudelleen, että se alkaa sydämestänne ja kulkee teidän aivoihinne. Se syntyy teidän ilon kokemuksestanne ja peittää aivonne.
Niinpä teidän aivonne ei voi kieltää sitä enää.

Samanlaista kuin... kun teillä on äiti, oma pieni äitinne, tehän tiedätte äitinne rakkauden. Mutta ette voi selittää, se tulee teidän
sydämestänne ja sanotte: "Ei, tuo on minun äitini, hän ei tekisi tuolla tavalla. Tunnen äitini oikein hyvin." Tieto äidistänne, hänestä
joka on synnyttänyt teidät – voi olla, että hän ei ole kovin hyvä äiti tai jotain sellaista. Mutta tieto Jumalasta, että Hän on rakkaus,
että Hän on totuus, että Hän tietää kaiken, siitä tulee olennainen osa olemustanne, täydellisesti, ja silloin kutsumme sitä
nirvanaksi. Niinpä on tärkeää, erityisesti länsimaiden ihmisille, avata sydämensä juuri nyt, koska se alkaa sydämestänne, ei
aivoistanne. Älkää arvioiko ihmisiä värähtelyillä. Arvioikaa itseänne, koko ajan. Kerroin teille, että Shri Shiva pujaa pitää selittää
enemmän, pitää ymmärtää enemmän, ja muuta sellaista, koska muissa pujissa sanomme mantroja, mutta tässä pujassa on
tarkoitus tietää tieto, eli Jumala. Ja tietää, että Jumalan tunteminen on jo itsessään suurta.

Mitä tahansa se onkin – Hän voi olla Mahamaya, Hän voi olla mitä vain –, mutta minä tunnen Hänet. Sitä ei voi kuvata yhdessä
kirjassa, sitä ei voi kuvata sadassa kirjassa. Sitä ei voi kuvata sanoin, mutta sen tietää, että Jumala on tällainen, Kaikkivaltias
Jumala. Se antaa teille kauniin antautumisen, jossa tunnette olevanne täydellisessä turvassa rakkauden valtameressä. Toivon
teidän kaikkien saavuttavan tuon tilan. Jumalan siunatkoon teitä.
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Shri Bhavasagara Puja, Brisbane (Australia), 6 April 1991. Tämä on ensimmäinen pujamme Brisbanessa, ja olen iloinen, että
tänne on tullut niin paljon ihmisiä eri paikoista. Tiedättehän, että tekemällä pujan te aktivoitte chakroja sisälläni, ja saatte paljon
värähtelyjä, ja yhtäkkiä tietoisuutenne nousee korkeuksiin. Pääsette kyllä korkealle, mutta jonkin ajan kuluttua ihmiset sanovat:
"Äiti, taas me vajoamme." He sanovat myös: "Kun menemme Intiaan, olemme kunnossa, ja kun palaamme takaisin, vajoamme
alas." Onneksi meillä on nyt ashram, mikä on todella hyvä asia. Minun on sanottava, että jo pelkän ashramin olemassaolo on
erinomaisen positiivinen asia, koska näin Ganesha vakiintuu tänne. Ashram on täällä kollektiivista elämää varten, henkistä
kollektiivista elämää varten. Se ei ole vain elämistä, vaan henkisyyttä varten. Meidän on tiedettävä muutama asia
kurinalaisuudesta, jota on pidettävä yllä ‒ se on hyvin tärkeää. Se ei ole vain talo, jonne muutamat ihmiset ovat muuttaneet
elämään yhdessä, vaan siellä on pidettävä yllä kuria. Vain silloin siitä on teille apua, sillä jos ette tule ashramiin sillä ajatuksella,
että menette sinne noustaksenne ylöspäin, ei ole mitään eroa, jäättekö kotiin vai asutteko ashramissa. On olemassa
kahdenlaista meditaatiota, kahdenlaista, joista toisessa ‒ voidaan kutsua sitä 'antarmanaksi' ‒ jolloin meditoimme sisällä
itsessämme nähdäksemme, mitä vikoja meissä on, ja miten meidän pitää korjata niitä, ja mitä meidän pitää tehdä vioillemme.
Toinen meditaatio on 'bahirmana', joka suuntautuu ulospäin, eli kuinka meidän pitää elää ulkoisesti. Teillä pitää olla itsekuria,
joka ei ole pakotettua, vaan jonka ilolla olette hyväksyneet ja omaksuneet. Kaiken taiteen eteen ‒ en tiedä, miten on täällä ‒ on
Intiassa harjoiteltava todella kurinalaisesti, jotta pääsisi korkealle. Sitä ei voi tehdä miten sattuu. Ei voi ottaa kaikkea täysin
löysästi. Sahaja Yogassa ei ole 'tapascharyaa', ei ole kieltäymysharjoituksia. Kaikki on siunausta. Mutta ei pidä joutua eksyksiin
näihin siunauksiin, jos todella haluaa päästä sisälle itseensä, syvälle sisimpäänsä. 'Antarmanassa' on tärkeää, että te kaikki
meditoitte aamuin ja illoin joka ikinen päivä. Ei haittaa, vaikka hampaat jäisivät harjaamatta, mutta teidän pitää meditoida, se on
tärkeää. Siinä on syy, miksi lännessä ihmiset joutuvat jatkuvasti epätasapainoon, puhdistavat itsensä ja ovat taas
epätasapainossa. Joka kerta näen, että joku kärsii jostain ehdollistumasta tai jostain 'bādhasta' (vaiva, kärsimys), tai joskus
egosta tai jostain. Se tulee ja menee. Se ei ole sellaista, että siitä olisi päässyt irti pysyvästi. Niin kuin meidän on peseydyttävä
joka päivä, puhdistauduttava joka päivä, niin samalla tavalla meidän pitää puhdistaa itsemme sisältä päin. Meditaatiota voi siis
kutsua, ‘antarmana tapahaksi’. Mutta se ei edes ole mitään ‘tapahaa’. Teidän ei tarvitse mennä Himalajalle istumaan. Teidän
tarvitsee vain herätä meditoimaan aikaisen aamulla. Sahaja Yogassa kaikkein parhaiten tämä toimii Saksassa ja Itävallassa,
näissä kahdessa, ja Englannissakin, mutta ei yhtä hyvin. Sanoisin, että näissä kahdessa se toimii parhaiten; ja kolmanneksi vielä
Roomassa. Heilläkin on samanlaisia ashrameita. Mutta heille on tärkeää päästä korkealle Sahaja Yogassa. Ehdottomasti.
Mikään muu ei ole niin tärkeää. Poikkeuksetta kaikissa näissä ashrameissa noustaan ylös aamu neljältä. Nousen itsekin ylös
joka päivä neljältä. Saatan sitten nukkua myöhemmin, mutta neljältä olen ylhäällä. Ihmiset peseytyvät, valmistautuvat pujaan,
istuvat alas ja tekevät pienen viiden, kymmenen minuutin pujan kuvan edessä, ja sitten meditoivat. Sitten he syövät aamiaista
yhdessä. Kun he sitten palaavat töistä kotiin, silloinkin he istuvat yhdessä alas meditoimaan. Se on heidän elämänsä
kollektiivinen osio. Tai he keskustelevat, mitä kaikkea pitää tehdä, miten levittää Sahaja Yogaa. He puhuvat vain Sahaja Yogasta,
tai päättävät, miten pitäisi toimia, mikä olisi paras tapa ratkaista Sahaja Yogan ongelmia. Ja illalla, ennen nukkumaan menoa,
poikkeuksetta jokainen, jokainen, joka ikinen, myös lapset, ottavat jalkakylvyn, istuvat meditoimaan ja menevät nukkumaan. Siksi
Itävalta on kehittynyt niin hyvin, ja Saksa myös. Tiedättekö, saksalaiset ovat sellaisia. Jos he tajuavat jonkin asian, niin siitä tulee
heille kaikkein tärkein asia, silloin he eivät enää häily sen kanssa. Ei ole… He eivät enää emmi niissä asioissa. Ja he panevat
kehonsa tottelemaan. Mitä sitten tarkoittaa tässä yhteydessä ‘tapa’ – katumusharjoitus? Sitä, että kehomme on tottunut tietyn
tyyppiseen elämään. Intiassa olemme kaikki tällaisia: kaikki nousevat ylös aamulla, tekevät pujan tai istuvat meditoimaan. Tämä
on itsestään selvää, heitä ei tarvitse käskeä siihen. Tämä on perinteinen tapa Intiassa: aina, kun ihmiset nousevat ylös, he
peseytyvät, tekevät aina jonkin pujan, kaikki tekevät niin. Kristitytkin istuvat alas rukoilemaan. Muslimit tekevät ‘namaaz’,
sanovat rukouksensa. Tämä on eräänlainen käytäntö ja kuuluu perheen kasvatukseen. Täällä vanhemmat eivät näytä ottavan
vastuuta sellaisen tiedon siirtämisestä lapsilleen, joka koskee itsekuria, koska lapset ovat niin kovin aggressiivisia. He eivät
halua tietää mitään sellaisesta. Vanhemmatkaan eivät sitten uskalla sanoa heille: "Se on sinulle hyväksi, tekisit sen tällä tavalla,
sinun olisi hyvä meditoida." He pelkäävät menettävänsä lapsensa, jos sanovat heille näin. Tai: “Rukoile” tai “Nouse ylös aikaisin”.
Ei uskalleta sanoa, että pitää herätä tiettyyn aikaan. Se on suuri rikos lännessä, jos sanoo lapsilleen: "Teidän pitää nousta ylös
neljältä" - 'abbah'. Se on kuin pahin rangaistus. Mutta heti, kun alkaa nousta ylös aikaisin, siitä tulee tapa, ja silloin menee myös
aikaisin nukkumaan. Silloin menee ajoissa nukkumaan. Aikaisesta ylösnoususta on todella hyötyä koko päiväksi. Aloittakaa
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tällainen käytäntö. Teidän pitää meditoida joka päivä, koska se on syynä siihen, että joka kerta, kun tulen, he ovat taas
epätasapainossa, jotakin on mennyt pieleen. Tämä on huonosti, tuo on huonosti, joka puolella ollaan huonossa kunnossa. Miksi
on näin? Päivä päivältä teidän pitää nousta ylemmäksi! Päivä päivältä teidän pitäisi olla paljon korkeammalla! Meidän pitää
kasvattaa itseemme uudenlainen asenne, että olemme sahaja-joogeja. Emmekä ole täällä vain hyvän ruoan ja hauskanpidon
takia, tai että tapaamme mukavia ihmisiä, vaan olemme täällä tullaksemme sellaisiksi ainutlaatuisiksi persooniksi, joita tarvitaan
ihmiskunnan nostamiseksi korkeammalle tasolle. Teidän täytyy nyt ottaa vastuuta itsestänne. Teidän pitää huolehtia itsestänne
ja sanoa itsellenne: “Herra Se-ja-Se, rouva Se-ja-Se, olehan nyt ihmisiksi.” Muuten Sahaja Yoga menee teiltä hukkaan, eikä se tule
auttamaan teitä paljoakaan. Saatamme kasvaa määrällisesti, mutta laadullisesti emme; yksi negatiivisuuden hyökkäys voi
tuhota niin monia, että se on meille liikaa ‒ näin on käynyt kerran. Nyt kaikkien teidän pitää kehittää omistautumista itseänne
kohtaan, jotta saisitte selville omat ongelmanne ja kuinka ne pitää korjata. Jos tätä tekee joka päivä, voin vakuuttaa, että teillä ei
tule olemaan minkäänlaisia ongelmia. Ajattelunne loppuu, ongelmanne ratkeavat eikä teillä ole mitään tukoksia chakroissanne,
koska olette pesseet ne pois. Mutta jos jätätte ne itseenne, silloin ne kasvavat ja tulevat isoiksi. Meditaatioon ei pitäisi liittyä
letargisuutta, vaan jonkin ajan kuluttua alatte tehdä sitä ilolla. Ette ole onnellisia ilman sitä. Alussa teidän pitää kannustaa
itseänne ja sanoa itsellenne, että tämä keho pitää puhdistaa. Mutta vielä kehoakin tärkeämpää on sekä mielen että älyn kuntoon
laittaminen. Jotta olisitte Jumalan instrumentteja, teidän pitää olla täydellisiä, täydellisiä luonteeltanne, sillä muuten emme ehkä
pysty välittämään Sahaja Yogan viestiä oikealla tavalla. Monet sanovat: "Luovutamme kaiken Äidille, ja olemme antautuneet
Hänelle, ja antautuessamme saamme kaiken." Mutta mitä te luovutatte? Puhtaan sydämen vai sydämen, joka on täynnä
kaikenlaista väärää? Vaiko älykkyyden, joka on hyvin korkeaa, puhdasta älykkyyttä? Vai tuletteko eteeni täysin ylimielisinä?
Vaikka Sahaja Yogan Ganges-joki virtaa edessänne, teillä täytyy olla kannun verran syvyyttä. Kivellä ei voi ammentaa vettä. Sama
koskee lapsia. Tietysti, kun he menevät Intiaan, olen varma, että heille muodostuu oikeanlaisia rutiineja, ja heille muodostuu
oikeanlaisia meditointitapoja. On selvää, että lännessä ei ole koskaan ymmärretty jumalallisuutta. Kaikki, mitä meillä on ollut,
mitä olemme saaneet kirkolta tai synagogalta tai muilta vastaavilta, on ollut vain toistoa sunnuntaista sunnuntaihin ja
muslimeilla perjantaista perjantaihin, siinä kaikki. Mutta se ei ole johtanut mihinkään. Meidän on tehtävä asialle jotakin.
Ongelmat saadaan ratkaistua käden käänteessä. Teidän ei tarvitse istua miettimään ja kantamaan huolta, miten ratkaisisitte
ongelmanne. Ne ratkeavat. Mutta ne, mitä ei voida ratkaista, ovat tapoja, joita olette kehittäneet itsellenne, letargisia tapoja. Voin
ymmärtää, jos Lontoossa ihmiset olisivat letargisia, mutta sitä he eivät ole. Heistä on tullut äärettömän työteliäitä, aktiivisia ja
myös omistautuneita. Miten he ovat saaneet sen aikaan? Vain tietämällä, että omistautuminen tuo esiin halun puhdistaa itseään
ja tuo esiin myös kaikki voimat. Oletetaan, että tämä instrumentti ei ole kunnossa. Silloin ette pysty kuulemaan Minua, laite on
siis hyödytön. Meidän instrumenttiemme täytyy olla täydellisiä, jotta Sahaja Yoga voisi ilmentyä. Jos ei ole, kaikilla vajavuuksilla
voi olla kaksinkertainen vaikutus; kuten ensin se vaikuttaa teihin, ja ette koskaan pääse tuntemaan Sahaja Yogan kaikkia hyötyjä,
ja toiseksi se vaikuttaa ihmisiin, jotka tapaavat teidät, ja vähitellen he huomaavat, että teissä on jotakin vialla. He sanovat: “Tämä
Sahaja Yoga taitaa olla jonkinlaista hillittyä hulluutta, koska en huomaa tässä ihmisessä mitään niin suurta. Hän on puoliksi sitä
ja puoliksi tätä.” Kun alatte päästä syvemmälle itseenne, tulette hämmästymään, miten pystytte löytämään itsestänne sellaisia
kykyjä, joita itsekin ihmettelette. Tietysti on siunauksia ja ihmeitä, mutta ajatelkaa omia kykyjänne. Mitä kykyjä teillä on? Miten
pitkälle pystytte menemään, että voitte parantaa ihmisiä? Meillä on vain muutama ihminen Bombayssä, ja hyvin vähän ihmisiä
Punessakin. Mutta he ovat valmiita parantamaan. Muutamat ihmiset ovat menossa pieniin kyliin. Nyt he pyytävät Minulta
jeeppiä, että voisivat mennä esittämään musiikkiohjelmaa kyliin ja laulaa siellä ja saada paljon sahaja-joogeja. Mutta kun he
palaavat takaisin, niin välittömästi, olipa päivä tai yö, he ottavat jalkakylvyn valokuvani edessä. Teidän pitää myös suojata
itsenne, tekemällä itsellenne ‘bandhan’, joka kerta. Teidän ei pidä sanoa: “Olen aivan kunnossa”. Teidän ei pidä sanoa: “Olen
täydellinen”. Teidän ei pidä sanoa: “Nyt olen sahaja-joogi”. Älkää koskaan ajatelko tällä tavalla. Heti kun alatte ajatella, että olette
täydellisiä, teille käy huonosti. Joten ennen ulosmenoa tehkää itsellenne kunnon bandhan. Myös ennen nukkumaanmenoa pitää
tehdä kunnon bandhan. Laittakaa huomio Sahasraraan ja sitten nukahtakaa. On hämmästyttävää, miten asiat toimivat.
Ihmisestä näkee heti, meditoiko hän vai ei, aivan välittömästi. Häntä voi verrata henkilöön, joka kylvettää lasta. Vaikka hän on
pessyt lapsen, niin hän ei itse ole peseytynyt. Tämän eron voi huomata selvästi. Samalla tavalla erottuvat ne, jotka meditoivat
joka päivä, aamuin ja illoin, eikä siihen tarvitse käyttää paljon aikaa. Katsokaas, me tuhlaamme aikamme kaikkeen
turhanpäiväiseen. Kun teillä on täydellinen ymmärrys itsestänne ja täydellinen ymmärrys näistä värähtelyistä, niin vasta silloin te
pystytte käsittelemään heitä oikein. Kaikki tieto on teitä varten. Kuten tiedätte, se on täysin ilmaista, ja te voitte tulla täydellisiksi
mestareiksi. Älkää siis tyytykö sellaiseen, että: “Tänään on sunnuntai, joten mennäänpä kirkkoon, otetaanpa virsikirja ja lauletaan
virrestä se ja se, istutaan taas alas, noustaan ylös ja taas istutaan.” Ja kun tullaan kotiin, ei mikään muutu. Tänään olen todella
ajatellut kertoa teille kaikille, että teidän on kehitettävä syvyyttä itsessänne. Ja jos ette pysty siihen, olette edelleen



keskinkertaisuuksia. Näistä Jumalatarta koskevista suurenmoisista salaisuuksista tai Hänen voimistaan ei ennen kerrottu
kenellekään tällä tavalla. Ei koskaan. Vasta sitten, kun he olivat saavuttaneet täyden ykseyden – tai voidaan sanoa täyden
käsityksen, täyden ymmärryksen Jumalan ykseydestä ja omasta suhteestaan siihen, täydellisesti – ennen sitä kukaan ei tehnyt
mitään. Nyt Sahaja Yogan aikana kaikki on niin yksinkertaista, että heti, kun on saanut oivalluksen, voi ruveta antamaan
oivalluksia muille. Välittömästi. Tulette näkemään, kuinka Kundaliini alkaa liikkua kätenne alla. Kun laitatte kätenne jonkun
henkilön pään päälle, niin huomaatte, miten hän saa oivalluksen. Se on totta. Se vain toimii tällä tavalla. Mutta monille se
merkitsee, että: “Voi, eihän tässä tarvitse tehdä mitään. Äiti tekee kuitenkin kaiken, olemme vain saavuttaneet jotakin.” Teidän
pitää aina ymmärtää, että Äiti voi käyttää vain erittäin hyvää instrumenttia, eikä heikkoa instrumenttia. Nyt meillä on muutamia
todella hyviä sahaja-joogeja, jotka ovat päässeet todella syvälle. Poikkeuksetta, aina kun kysyn, he vastaavat: “Äiti, me palvomme
joka päivä. Me palvomme aamuin illoin, joka päivä. Me joko otamme jalkakylvyn ja istumme Sinun kuvasi edessä ja palvomme
Sinun valokuvaasi, ja aamuisinkin teemme jotain vastaavaa.” Ja mikä hämmästyttävää, he erottuvat heti joukosta. Lentokentällä
saattaa olla vastassa kuusisataa ihmistä, mutta tiedän heti, kuka on meditoinut joka päivä. Nyt kaikki on meidän käsissämme.
Olemme tehneet Sahaja Yogaa viimeiset… enemmän kuin kaksikymmentä vuotta, ja nyt on alkamassa
kahdeskymmenesensimmäinen vuosi; mutta olen valmis siihen, koska kaikki alkoi 1970 ja nyt on vuosi 1990, joten kaikki nämä
vuodet plus vuosi -91. Näin kauan se on kestänyt. Ette tietystikään saaneet oivallustanne vielä silloin; mutta milloin sitten
saittekin oivalluksenne, en koskaan arvioinut kuinka pitkälle olitte päässeet. Sanoin: “Annetaan heidän ensin saada oivallus”. Ja
he saivat oivalluksensa. Ja heti kun he olivat saaneet oivalluksen, niin ihmiset, jotka todella tunsivat vastuunsa, sitoutuivat heti
ensimmäisestä päivästä lähtien, heti ensimmäisestä päivästä. Minun ei tarvinnut kehottaa heitä. En puhu nyt intialaisista, puhun
muista. Ja he ovat osoittaneet valtavaa edistymistä. Olemme lähettäneet avuksenne intialaisia nuoria miehiä ja naisia, että
tietäisitte, että hekin voivat auttaa teitä Sahaja Yogassa. Varmasti he voivat auttaa. Täytyy olla oikeantyyppinen henkilö, ja on
hämmästyttävää, kuinka hyviä he ovat välittämään kaikkea, eivätkä he välitä yhtään omasta egostaan. Heillä ei ole ollenkaan
egoa. Te ette saavuta tätä oman egonne takia. Saavutatte sen, koska olette etsijöitä, ja nyt teistä on tullut sahaja-joogeja. On
ymmärrettävä, että kysymys ei ole mistään rahallisesta edusta tai sellaisesta, että pitää olla valtaa tai jotain; sillä jos te ette
meditoi, teidän huomionne menee sellaisiin asioihin. Alatte heti ajatella: “Voisiko minusta tulla johtaja Sahaja Yogaan?” No, jos
ei: “Pitäisikö minun ehkä haukkua johtajaa? Miten voisin loukata häntä? Miten voisin pyrkiä siihen? Miten voisin tehdä sen? Miten
saisin sen toteutumaan?” Ja yritätte sitten myös loukata. Jos se ei ole mahdollista, saatatte käyttää joskus väkivaltaakin,
vihanpurkauksia, koska ette ole vielä riittävän kehittyneitä, riittävän kypsiä, riittävän viisaita. Siispä nyt teidän pitää aivan
ensimmäiseksi, kun heräätte ylös aamulla, niin sanotte ensin: “Katsotaanpa, mikä on vastuuni sahaja-joogina?” Jonkin ajan
kuluttua alatte nauttia siitä, koska se antaa teille niin valtavasti voimaa, niin valtavan kokemuksen. Sen jälkeen istutte alas hyvin
nöyrin mielin, ja sanotte: “Äiti, jos minussa on egoa, ole hyvä ja poista se. Äiti, jos minussa on ehdollistumia, ole hyvä ja poista ne,
koska olen vain ja ainoastaan etsijä, enkä halua mitään muuta.” Mutta jos ette meditoi, silloin tämä herra Ego hiipii salaa
mieliinne, ja yritätte päästä johtajaksi tai tuotte jotenkin esiin itseänne, teette jotain typerää ja egoistista, jota meillä tapahtuu
paljon Sahaja Yogassa. Jos kirjoitatte niitä paperille, ette tiedä, miten lakata nauramasta. Varoittaakseni teitä kerron, että ainoa
tapa suojella itseään on meditoida aamuin ja illoin, ja tehdä itselleen kunnollinen suojaus, bandhan. Teidän roolinne on hyvin
tärkeä, ja tämä aika on hyvin tärkeä, äärimmäisen tärkeä. Ette voi kuvitellakaan, kuinka henkisyyden historiassa ei kukaan ole
voinut tehdä niin paljon kuin te. Jos todella teette ‘antarmanaa’, jos todella katsotte sisälle itseenne, katsotte meditaatiossa
itseänne ja chakrojanne, ja alatte sitten tutkiskella itseänne: “Miksi olen tällainen?” Nouskaa itsenne yläpuolelle ja nähkää
itsenne: “Miksi olen tällainen? Miksi tein tällä tavalla? Miksi ajattelen näin? Kuka minä olen?” Kun vastaatte näihin kysymyksiin,
tiedätte kuinka todella arvokkaita olette. En tiedä, kuinka paljon Minun pitäisi painottaa, kuinka paljon pitäisi vielä painottaa
jokapäiväisen meditaation tärkeyttä. Kuten mainokset, joka päivä ne takovat päähänne: Osta tätä, osta tuota, osta, osta, osta.”
Se tehoaa. Samalla tavalla teidän on koko ajan taottava päähänne: “Nyt meditaatioon. Mene meditaatioon. Mene meditaatioon.”
Tulette yllättymään, kun lähdette ulos kodistanne ja näette jotain kaunista, menette välittömästi ajatuksettomaan tietoisuuteen.
Ei tarvitse tehdä mitään. Heti kun tapaatte toisen sahaja-joogin, menette heti ajatuksettomiksi; se toinen henkilö ja itse,
molemmat menette. Alatte nauttia kaikesta aivan toisella tavalla. Saatte hyvin kauniita tunteita sisällenne, sisällenne rakentuu
sellaista kaunista turvallisuutta, että ihmettelette: “Voinko minä olla tällainen? Pystynkö tosiaan tuntemaan tällaista
turvallisuutta, joka ilmenee näin kauniilla tavalla?” Jos puhdistaudutte ja pidätte itsenne puhtaana – yksinkertaisesti, joka päivä
–, niin ennen kuin koskette mihinkään, varotte, että ette likaisi itseänne uudelleen. Jos teillä on sari, joka on likainen, hyvin
likainen, niin on aivan sama, onko siinä kaksi tahraa vai sata. Mutta jos sari on täysin puhdas, silloin pienikin tahra saa teidät
huolestumaan, koska kaikki huomaavat sen. Samalla tavalla vasta sitten, kun puhdistatte itsenne päivittäin, huomaatte, mitä
korjattavaa teissä on. Toivon, että laitatte täyden huomionne siihen, mitä olen kertonut teille tänään; laitatte täyden huomionne



sisäiseen olemukseenne, joka heijastuu ulospäin, ja olette kuin todistajia itsellenne. Katsokaa, miten puhutte toisille ihmisille:
“Miksi minun pitää puhua tällä tavalla? Mitä tarvetta siihen on?” Ja silloin alatte ymmärtää, että kaiken takana on jokin
kummallinen asia, joka pyörii aivoissa, ja siksi aivot pitää laittaa kuntoon – tämä on hyvin tärkeää. Sitten, päivän päätyttyä
meidän pitää selvittää: “Mitä hyvää olen saanut aikaan Sahaja Yogalle?” Voimme myös selvittää: “Miksi en ole päässyt
tavoitteeseeni Sahaja Yogassa?” Jos pystytte siihen, voitte selvittää: “Kuinka pitkälle olen päässyt näiden voimien avulla Sahaja
Yogan levittämisessä? Kuinka pitkälle voin päästä?” Se on todella merkityksellistä, koska, kuten kerroin, Itävallassa on muutamia
nuoria miehiä, jotka tutkivat koko ajan Sahaja Yogaa. He ovat lukeneet kirjan Adi Shankaracharyasta, jota Minäkään en ole vielä
lukenut. He ovat lukeneet kaikenlaisia asioita vain saadakseen selville, kuinka pitkälle ovat päässeet, ja sen tuloksena he ovat
itse jatkaneet kehittymistään hyvin syvälle omaan olemukseensa. Mutta samalla kun jatkatte kehittymistänne yhä syvemmälle ja
syvemmälle, ja vaikka pääsettekin hyvin syvälle, ette ala ylpeillä sillä mitenkään. Te vain säteilette. Kerran eräs mies tuli kotiini, ja
Minulle kerrottiin: “Äiti, sisällä tuntuu viileämmältä. Tuntuu kuin sisällä olisi viileämpää. Kyllä, kyllä, tuntuu viileää.” Mies ei
sanonut mitään eikä tehnyt mitään. Hän vain käveli sisään taloon: “Täällä tuntuu viileää”. Sen saattoi vain tuntea. Samoin, jos
menee metsään, ja huomaa, että siellä on täysin hiljaista, eivätkä linnutkaan laula, niin silloin tietää, että lähistöllä on tiikeri.
Tiikeri ei tee yhtään mitään, se haluaa ehkä vain nukkua. Mutta sen läsnäoloa kunnioittavat kaikki. Samalla tavalla sahaja-joogi
erottuu muista kaikkialla. Ennen nämä pyhimykset eivät edes tienneet, miten Kundaliini nostetaan, mutta he olivat hyvin puhtaita
ihmisiä. He eivät koskaan nostaneet kenenkään Kundaliinia. He eivät koskaan antaneet kenellekään oivallusta. He olivat todella
puhtaita ihmisiä. Heissä ei ollut jäljellä minkäänlaista epäpuhtautta. Ja kuinka paljon he antoivatkaan maailmalle: millaista
runoutta, millaista taidetta, millaisia henkisiä ajatuksia, millaisia viisauksia; se on valtavaa – millainen syvyys kaikessa mitä he
tekivät, millaista tehokkuutta. Olemme täällä saadaksemme henkisyyden itsellemme, emme rahan vuoksi, emme korkean
aseman vuoksi tai vallan – ei mitään sellaista. Olemme täällä saadaksemme itsellemme henkisyyttä, ja siinä henkisyydessä on
kaikki tarvittava. Kaikki tyytyväisyys, kaikki on siinä. Se vaikuttaa lapsiimme, se vaikuttaa ympäristöömme ja kaikkeen
mahdolliseen, myös persoonallisuuteemme. Se ei riitä, että yksittäiset ihmiset tekevät niin, vaan sen pitää tapahtua
kollektiivisesti. Kollektiivin pitää näyttää kauniilta. Teillä pitää siis olla ashramissa kollektiivinen meditaatio. Itävallassa he
tekevät niin aikaisin aamulla, kello neljä, kollektiivisesti. Näin he tietävät, kuinka moni tulee paikalle, ja kuinka moni ei tule. Sanoin
heille siitä: “Älkää osoittako sormella. Katsotaan.” Kun he, jotka ovat meditoineet tällä tavalla, nousevat ylöspäin, niin muut
alkavat seurata perässä. Joten älkää ajatelko muita: mihin aikaan joku toinen heräsi. Kysymys on minusta, minun on pidettävä
huoli itsestäni. Se on hyvin itsekästä: ‘swarth’. Teidän pitää tietää, mitä ‘swa’ tarkoittaa – se tarkoittaa itsekästä – ja kun
ymmärrätte sen merkityksen, silloin ette välitä, mitä joku saattaa sanoa, mitä joku saattaa yrittää tehdä. Jos aviomies käyttäytyy
huonosti: “Ei se mitään. Kyllä hän oppii.” Jos vaimo käyttäytyy kummallisesti: "Ei se mitään. Hän paranee kyllä.” Sillä ei ole
merkitystä. Teille tämä on kaikkein tärkein asia, ja kaikki he, jotka ovat ajatelleet näin ja toimineet näin, ovat päässeet kaiken
yläpuolelle. Mikään ei saa heitä alas. Tänään on Brisbanen ensimmäinen (puja-)päivä. Siunaan teitä kaikkia, että saisitte
täydellisen kuvan itsestänne; miksi olette täällä maan päällä, ja mikä suuri tehtävä teillä on edessänne. Jokainen teistä on
kykenevä. Jokainen pystyy siihen. Pyydän teitä, että imette nämä ominaisuudet sisällenne, jotka jo ovat siellä. En tarkoita, että
“imette”, vaan tuotte ne esiin. Ja kun alatte tuoda niitä esiin, niin katsokaa miten luonteenne muuttuu. Me pidämme huolta
lapsistanne, älkää huolehtiko. Jumala siunatkoon teitä!
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Shri Gauri Puja, Auckland (New Zealand), 8 April 1991
Gauri on Shri Ganeshan Äiti ja Hän loi Shri Ganeshan, koska oli menossa kylpyyn, ja suojellakseen viattomuuttaan, Hän loi Shri
Ganeshan.
Samalla tavalla Kundalini on Gauri, ja Ganesha istuu Mooladhara Chakrassamme. Niinpä Mooladhara on Gaurin, Kundalinin,
asuinsija, ja Kundalinin suojelemisesta huolehtii Shri Ganesha. Kuten tiedätte, Shri Ganesha on jumaluus, joka pitää huolta
viattomuudestamme. Vain Shri Ganesha pystyy hoitamaan siellä tätä tehtävää, koska, kuten tiedätte, lantiopunos huolehtii
kaikista eritystoiminnoista, ja vain Shri Ganesha pystyy olemaan siellä tahraantumatta ympäristön vuoksi. Hän on niin puhdas,
Hän on niin viaton, kun taas Kundalini on neitsyt, Shri Ganeshan neitsyt-Äiti. Ihmiset alkoivat puhua Mariaa vastaan, kun he
alkoivat epäillä: "Miten neitsyt voi saada lapsen? ", koska emme ymmärrä, että on kysymys Jumalasta, ja Hänelle mikä tahansa
on mahdollista. He ovat kaiken tämän yläpuolella, ja he voivat luoda mitä tahansa. Joka tapauksessa Ganeshan piti syntyä
neitsyestä, koska Hän oli niin puhdas. Ganeshan kuuluu tukea Kundalinia.

Jos Shri Ganesha on heikko, niin Kundalini ei saa tukea. Shri Ganeshan on tuettava Häntä heti Kundalinin herätessä. Kun
Kundalini herää, Shri Ganesha pysäyttää kaikki muut toimintonsa. Kaikki sen toiminnot pysähtyvät ja siten - olette varmasti
nähneet, miten saatan istua yhdeksän, jopa kymmenenkin tuntia nousematta ylös, koska kaikki Shri Ganeshan toiminnot
pysähtyvät, kun Kundalini herää. Se saa täyden tuen ja huolenpidon Shri Ganeshalta. Tiedätte, että Kundalini on energia, joka
antaa teille ylösnousemuksen. Mutta se on neitseellinen energia. Se on kiintymätön energia; se ei kiinny yhteenkään keskukseen,
ei mihinkään toimintoon. Sillä on vain yksi ainoa tehtävä, eli kulkea hitaasti ja vakaasti kaikkien keskusten läpi, ravita niitä, antaa
niille mitä ne tarvitsevat ja haluavat, mitä ne pystyvät vastaanottamaan, ja avata Sahasrara hitaasti ja varmasti. Hän on
kiertyneenä kolmelle ja puolelle kierrokselle.

Sillä on matemaattinen merkitys, miksi juuri kolmelle ja puolelle kierrokselle. Olen kuvaillut Häntä kirjassani. Mutta, vaikka Hän
on neitseellinen energia, Hän on hyvin viisas, niin herkkä, niin rakastava ja huolehtiva, että kun Hän nousee, Hän ei vahingoita
teitä mitenkään. Ette edes tunne sitä, kun Hän nousee ylös. Joillakin ihmisillä, jotka eivät ole ihan kunnossa, joilla on joitain
tukoksia, heillä Kundalinin nouseminen tuntuu, mutta normaalisti nousemista ei edes tunne. Hän nousee ylöspäin
automaattisesti, ja koko mekanismi tukee tätä nousua keskuksesta toiseen. Alin keskus avautuu Hänelle ensimmäisenä ja
suurenee, ja sitten sulkeutuu, että se voisi pitää Kundalinin paikallaan. Sitten Kundalini nousee taas korkeammalle, ja siihen
saakka, kun Hän on lävistänyt Sahasraran, Kundalinin nouseminen jatkuu. Tätä on 'raja yoga'. Se ei ole mitään keinotekoista, ei
mitään ulkoista vaan spontaania mekanismin toimintaa, 'raja yogaa'.

Kuten usein sanon, että käynnistäessänne auton, koko mekanismi alkaa toimia itsestään, mutta jos vain liikuttaa auton rattia, ei
sitä saa liikkumaan minnekään. Vastaavasti Kundalinin nousu tapahtuu spontaanisti, ja Hän kulkee kaikkien kuuden keskuksen
kautta. Saavuttaessan Vishuddhin, Hän avaa Vishuddhin, ja ylittäessään sen kieli vetäytyy hieman sisäänpäin, jotta virtaus olisi
esteetöntä. Tätä kutsutaan 'khechariksi'. Siten syvässä meditaatiossa olevat henkilöt, jotka ovat päässeet pitkälle meditaatiossa,
huomaavat olevansa 'khechari'-tilassa. Kutsumme sitä myös nimellä 'mudra', eli tila, jota voisi kuvata nektarin virtaamisena
kitalaesta. Jos liikutatte kieltänne ylöspäin tällä tavalla, tunnette viileyden laskeutuvan kielellenne. Kokeilkaa. Teidän ei tarvitse
tehdä näin silloin, kun olette syvän meditaation tilassa. Kielen viileneminen alkaa hitaasti, automaattisesti, kun olette
'khechari-tilassa'.
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Sahaja-joogeista vain hyvin harvat todella kokevat tämän Syynä on se, että te ette meditoi. Ette myöskään kiinnitä huomiota
oivallukseenne. Siitä puhutaan paljon erityisesti lännessä, siitä puhutaan enemmän kuin tehdään mitään sen eteen. Meidän on
meditoitava joka päivä, aivan kuten pesemme kätemme tai harjaamme hampaamme, meidän on meditoitava aamuisin ja myös
iltaisin. Meidän on meditoitava aamuin illoin, muutoin emme voi nousta, emme voi kasvaa. Pelkästään ajattelemalla, että
"olemme oivaltaneita sieluja", ei voi kasvaa. Puhdistautumista on tehtävä joka päivä, perusteellisesti joka ikinen päivä. Tämän
vuoksi ihmiset eivät joskus saa mitään näistä kokemuksista Sahaja Yogassa, ja he kysyvät: "Äiti, miksi emme tunne 'khecharia'?"
Koska teidän huomionne ei ole siellä missä pitäisi. On siis yritettävä meditoida siten, että Kundalinin työ helpottuu.

Chakrat puhdistuvat, ja lopulta olette meditaation tilassa. Ei ole kysymys siitä, miten päästä meditaatioon, vaan kysymys on siitä,
miten olla meditaatiossa koko ajan. Kuten tiedätte, kun Kundalini saavuttaa Agnya chakran ja avaa Agnya chakran, silloin
pääsette ajatuksettomaan tietoisuuteen, ette ajattele mitään - ajatukset vain pysähtyvät. Katsotte vain kaikkea, mutta ette tule
osallisiksi siitä, mitä katsotte. Te vain katsotte ja katsominen itsessään saa teidät kasvamaan sisäisesti. Ajatelkaapa vaikka
myrskyn tai maanjäristyksen keskellä olevaa puuta: se ei kasva. Kun maanjäristys on ohi, kaikkialla on hyvin hiljaista ja
rauhallista. Silloin puukin voi taas kasvaa. Samalla tavalla kasvumme on mahdollista, kun olemme sisäisesti rauhallisia. Jotta
Kundalini pääsisi kasvamaan suuremmaksi ja nousemaan korkeamalle, ensimmäinen asia on, että meillä on oltava rauha
sisällämme.

Ja tämä rauha on mahdollista silloin, kun pystytte elämään rauhassa muiden kanssa. Jos ette pysty olemaan rauhallisissa
väleissä muiden Sahaja Yogassa, kollektiivissa olevien kanssa, jos olette kiihtyneessä tilassa, niin Kundalini ei voi koskaan
nousta. Tämän vuoksi kollektiivisuus on niin tärkeä asia. Ilman kollektiivisuutta ei Vishuddhinne voi avautua, ja ilman
kollektiivisuutta ei henkisyytenne voi kasvaa. Henkisyytenne, jota sanotaan myös Elämän Puuksi, kasvaa ylhäältä alas ja juuret
ovat aivoissa, ja Kundalinin pitää mennä kastelemaan aivoja, niin kuin mekin kastelemme kasvien juuria. Sitten puu alkaa kasvaa
alaspäin, ja tällä tavalla te alatte kasvaa. Kun kasvatte, te kosketatte oman jumalaisuutenne syvintä olemusta. Ja
koskettaessane jumalaisuutenne syvyyttä, alatte toimia tavalla, josta ihmiset tietävät, että olette todellisia joogeja, ihmisiä
korkeammasta maailmasta, olette saavuttaneet jotakin suurta. Sillä ei ole merkitystä, kuinka usein luette jotakin, tai kuinka usein
puhutte Sahaja Yogasta, eikä myöskään sillä, kuinka usein luette jumaluuksien nimiä. Mutta sillä on merkitystä, kuinka usein
sydämessänne teillä on puhdas halu kasvaa.

Kun tämä puhdas halu tulee teihin, silloin kaikkein tärkein asia teille on meditaatio - ette tule toimeen ilman sitä. Vaikka
yrittäisitte, ette tule toimeen ilman sitä. Jos menette nukkumaan medoitoimatta, ajattelette: "Voi, en ole meditoinut." - ei
syyllisyydestä, vaan että "minulta puuttuu jotakin, olen jäänyt vaille jotakin." Näin sen pitäisi mennä. Gaurin voimaa tulee siis
kunnioittaa, koska Hän on äitimme, Hän on henkilökohtainen äitimme. Hän on antanut meille toisen syntymän. Hän tietää meistä
kaiken. Hän on niin hyväntahtoinen ja lempeä. Kuinka hitaasti hän nouseekaan, eikä aiheuta meille harmia.

Hän ottaa hoitaakseen nousemisen kaikkien keskustemme läpi ja antaa meille toisen syntymän. Hän ymmärtää kaiken, Hän
tietää kaiken, Hän organsoi kaiken, Hän tuo näkyviin kaiken teissä olevan kauneuden. Kun alatte kehittää sisäistä kauneuttanne,
tulette hämmästymään, kuinka voimakkaita olette. Näette, että kaikilla näillä asioilla on yhteinen luonne, joka on totuus, jonka
olette löytäneet, joka on yhtä kuin kauneus ja ilo. Teidän ei tarvitse ajatella, että ilo on jotain erillistä, että totuus on jotain muuta
ja kauneus vielä jotain muuta. Emme vielä ole sillä tasolla, ja meillä on vain yksi näkökulma, mutta kun saavutamme huipun,



näemme kaiken yhtenä. Ei ole olemassa mitään erillisyyttä. Kaikki on yhtä. Timantissa on monta kulmaa, mutta se on silti yksi
timantti, ja se timantti on teidän Itse, teidän Henkenne. Niinpä tänään on hyvin suurenmoinen päivä, meidän on kiitettävä
Äitiämme, Kundaliniamme, Gauria, että Hän on antanut meille oivalluksen.

Ja meidän on ymmärrettävä pitää Hänet hereillä kaiken aikaa, meidän on annettava Hänen laajentua koko ajan, meidän on
palvottava Häntä koko ajan, että pitäisimme aina oivalluksemme ja kasvumme vahingoittumattomana. Tämä kasvu saa kaikki
maailman ihmiset muuttumaan. Siksi teidän pitää rukoilla Häneltä: "Pidä meidät puhtaina, tee meistä puhtaita." Hän puhdistaa
teidät, Hänen tehtävänsä on puhdistaa chakranne. Pyytäkää: "Ole hyvä, puhdista meidät. Tee sydämistämme ja mielistämme
puhtaita." Ja lopuksi: "Säilytä yhteytemme aina ja ikuisesti, että tuntisimme Jumalan rakkauden kauniin voiman virtaavan
lävitsemme." Tämän vuoksi teette kaiken mitä tarvitaan. Olette täydellisesti osa kollektiivia, uhraatte mitä tahansa, ja yritätte
myös olla järkeviä, ja yritätte levittää Sahaja Yogaa, sillä kun levitätte Sahaja Yogaa kuin puu, silloin myös syvyytenne kasvaa.
Mutta se on tehtävä yhtä kauniisti kuin Kundalinin herättäminen.

Hän ei ole aiheuttanut teille vaivaa, eikä mitään ongelmia. Tästä meidän pitää oppia, että meidän tulee käyttäytyä kuin Kundalini
ja olla yhtä lempeitä, suloisia, hienoja ja tehokkaita, ja Hän antaa elämällemme tarkoituksen. Hän saa elämämme tarkoituksen
täydelliseksi. Hän lopettaa halumme, ja Hän saa meidät näkemään kokonaisuuden, koko universumin yhtenä, kaikki ihmiset
yhtenä. Hän antaa meille kollektiivisen tietoisuuden Kundalini tekee kaiken tämän työn. Tietenkään, jos hän ei mene yhteenkään
chakraan, eikä herätä yhtään jumaluutta, emme voi nauttia edes noiden chakrojen avautumisen hedelmistä. Niinpä se kaikki on
Hänen ansiotaan, Hänen nousemisensa, Hänen ymmäryksensä ja viisautensa, jotka ovat antaneet meille tämän kauniin tilan, niin
että voimme kutsua itseämme joogeiksi. Niinpä pyydän teitä kaikkia kiinnittämään huomiota Kundaliniinne, nostamaan Häntä
ylös kaiken aikaa ja huolehtimaan värähtelyistänne. Huomatkaa myös, etteivät pelkästään teidän värähtelynne ole kunnossa,
vaan että suhtautuisitte eri tavalla myös muihin ihmisiin. Älkää kritisoiko muita, älkää sanoko mitään sellaista, että he ovat
väärässä, vaan nähkää se, miten oikeassa he ovat, ja mihin kaikkeen hyvään he pystyvät.

Hän on neitsyt ja lisäksi niin viisas. Samalla tavalla meidän tulee olla hyvin viisaita ja järkeviä. Meillä ei ole nyt varaa tuhlata
aikaamme, koska meidän on pelastettava koko maailma - se on velvollisuutemme. Jos emme huolehdi edes omista
chakroistamme, emme pysty auttamaan muitakaan. Niinpä meidän on ensin saatava omat chakramme kuntoon, ja sen jälkeen
voimme auttaa koko maailmaa. Tämä ei ole mikään kultti tai organisaatio, jossa sanotaan: "Minä kuulun tähän kulttiin tai tähän
organisaatioon. Kyllä Jumala pelastaa minut." Sahaja Yogassa ei luvata tällaista. Ei ole mitään 'pääsylippua Taivaaseen'. Sen
eteen on tehtävä työtä. Teidän on tehtävä työtä sen eteen ja ymmärrettävä täysin, mikä tämä Kundalini on ja kuinka Hän toimii.

Jumala siunatkoon teitä.

Nyt johtohenkilöt voisivat pestä käteni. Tarvitaan neljätoista naista - ei seistemän tai kuusi vaan vähintään kahdeksan naista, jos
mahdollista. Kuinka monta naimisissa olevaa naista täällä on? Hän laittaa teidät jonoon, ja sitten voimme aloittaa. Suunnan
pitäisi olla näin päin, koska jono menee tuossa… Shri Mataji, haluaisitteko meidän laulavan "Hansata Ali"? Laulakaa yksi jossain
sopivassa välissä, koska hän ei ole vielä valmis jalan kanssa. Lauletaan "Adi Ma" - "Adi Ma" No niin, jatketaan. Antaisitko
käsilaukustani … Mitä muuta…

Jumala siunatkoon teitä.



Toisin päin, eikö niin. Valmis? Hyvä on. Lukisitko heille horoskoopin? Se täytyy siivota… Tytöt voivat pestä sen puhtaalla…
[Horoskooppi luetaan.] Dharmasthana. Dyankaraka - tarkoittaa: joka antaa teille tiedon, keskushermostossanne olevan tiedon,
kuten myös mielen tasolla olevan tiedon. 'Erilainen määrä': 'quantum aunsha'. Tarkoittaa myös 'osa', eli määrä. Ja se tarkoittaa
myös kokonaista, täydellistä.

He sanovat olevansa 'aunsha Avatara'. Se tarkoittaa: osa Minua. Mutta Minun tapauksessani kaikki on jo valmista. Tarkoitan, se
on todella uskomatonta… Se on kuin sykli. Viides, viides - Sahasrara-päivä. Tätä minä toivon. Synnyin myös keskiviikkona!
Massoittain, täytyy olla. Viimeinen kohta, voisit lukea sen… Kyllä, jatka vain. Nishkalanka - Kalki. Nishkalanka. Nishkalanka. Se on
Nishkalankan inkranaatio. Tästä täytyy tehdä kopioita. Kaikkien pitää saada tästä oma kopio. He voivat lukea sitä aina kun
haluavat.
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Pitkien etäisyyksien takia ja myös siksi, että meillä ei ole tähän asti vielä ollut ashramia Melbournessa, olen huomannut, että
kollektiivi ei ole vielä kunnolla kehittynyt täällä.

Ajattelin, että siksi olisi parasta tänään palvoa Virataa. Virata on tavallaan esiaikainen isä, joka toimii aivoissamme
kollektiivisuutemme hyväksi. Kun Kundaliini nousee, Se lopulta nousee ylös läpi päälaen alueen. Ennen sitä Se saapuu
Sahasraraan. Sahasrara on alue, jota ympäröi tuhat hermoa, ja lääketieteen termistössä sitä kutsutaan limbiseksi alueeksi.
Nämä tuhat hermoa ovat kaikki yhteydessä kuuteentoista tärkeään Vishuddhin hermoon. Siksi sanotaan, että Shri Krishnalla oli
kuusitoista tuhatta vaimoa, eli Hänellä oli kaikki voimansa vaimoissaan, ja Minulla on kaikki voimani lapsissani. Kun siis
kasvamme ylösnousemuksessamme, 'dhyanassamme', meidän on mentävä Sahasraraamme. Jos Sahasrara ei olisi auennut,
emme olisi pystyneet antamaan oivallusta suurille joukoille. Kollektiivisuus on hyvin vahvasti yhteydessä nykypäivän Sahaja
Yogaan.

Ennen sitä yhteys oli olemassa vain Agnya-chakraan asti, mutta kun Se saavuttaa Sahasraran, Se valaisee kaikki hermot, jotka
näyttävät kuin äänettömiltä liekeiltä loistaen kaikissa kirkkaissa väreissä. Ja tämä näky on niin rauhoittava ja kaunis, että sen
parempaa ei varmaan löydy koko maailmasta, jonka ihminen voi nähdä. Kun Sahasrara oli auennut, ja kuten tiedätte pidämme
sille pujan Roomassa, sen täytyi ennen sitä mennä kollektiivisuuteen, eli Minun täytyi laittaa huomioni kollektiiviin. Minun täytyi
nähdä kaikki ihmisten erilaiset ongelmat, niiden muunnelmat ja yhdistelmät, joista he joutuvat kärsimään. Ne kaikki voidaan
jakaa seitsemään tärkeimpään alaryhmään, mutta myös kahteenkymmeneenyhteen osaan - jotka jakautuvat vasemman, oikean
ja keskikanavan ongelmiin. Olemme siis löytäneet kaksikymmentäyksi todella keskeistä, perustavanlaatuista ongelmaa
itsestämme, jotka meidän on ratkaistava. Yritimme Sahaja Yogan alkuaikoina parantaa vain ihmisten fyysisiä ja psyykkisiä
ongelmia, perheeseen liittyviä ja taloudellisia ongelmia; kaikenlaisia ongelmia ratkaistiin Sahaja Yogassa, ja siinä välissä meillä
oli aika pahoja epäonnistumisia. Kuten tiedätte, kun ihmiset pääsivät Agnyan tasolle, he alkoivat ottaa haltuunsa koko
ympäristön jonkinlaisen auktoriteetin kautta, joka ei ollut Jumalan auktoriteettia. Sen seurauksena monet jäivät pois Agnyan
kohdalla, mutta niiden, jotka ovat päässeet Sahasraraan, on ymmärrettävä, että kollektiivisuus on oman ylösnousemuksen
perusta. Jos ette ole kollektiivisia, jos ette tule keskukseen, jos ette kohtaa toisianne, olette kuin kynsi, joka on irrotettu
sormesta, eikä Jumalallisuus piittaa teistä - olette irronneet puusta, olette kuin puusta irronneet kukat, jotka kyllä pysyvät hetken
elossa, mutta jonkun ajan kuluttua kuolevat pois.

Teidän kaikkien on tärkeää ymmärtää, että jos kollektiivisuus ei vakiinnu Sahaja Yogassa, Sahaja Yoga tulee häviämään. Olen
seuraavaksi menossa Amerikkaan, jossa kollektiivisuuden pitää olla luonteeltaan maksimaalista, mutta näin ei ole. Amerikan
kollektiivisuudessa on hyvin paljon ongelmia, mutta sanoisin, että he kuitenkin ymmärtävät sen, että heidän pitää olla hyvin
kollektiivisia. Ongelmana on esimerkiksi se, että siellä on hyvin vähän sahaja-joogeja, mutta omassa keskuudessaan he
ymmärtävät vastuunsa asiassa. He kaikki tekevät paljon työtä. He levittävät Sahaja Yogaa. Esimerkiksi "Divine Cool Breeze" alkoi
sieltä. Monia asioita tehdään Amerikassa, ja niin pienellä joukolla, että täytyy ihmetellä kuinka he saavat kaiken sen aikaan. He
tekevät asiat hyvin kauniisti, koska he tuntevat olevansa yhtä; vaikka asuvatkin etäällä toisistaan, aina Honolulusta New Yorkiin,
hyvin kaukana. Heillä on hyvin paljon ymmärrystä, rakkautta ja vastuullisuutta.
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Koska heitä on niin vähän, he tuntevat todella suurta vastuuta, että heidän on oltava täydellisen kollektiivisia - ei puhettakaan
mistään ryhmistä. Vaikka joku tekisi jotain virheitäkin, he eivät puhu siitä muille kuin Minulle. He eivät keskustele toisistaan, he
eivät puhu pahaa toisistaan, he eivät muodosta mitään ryhmiä. Siellä on lapsia ulkopuolella. He voivat tulla tänne, täällä on tilaa.
Voitteko siirtyä hieman ylemmäksi? Tehkää heille tilaa tähän väliin. Tulkaahan. Lapset voivat istua edessä, he eivät vie paljon
tilaa. Lapset voivat istua syleissännekin.

Voisitteko siirtyä? Voitte tehdä tilaa väliin. Tässä on kysymys kollektiivisuudesta. Tuokaa lapset tänne. Kaikki lapset voivat tulla
mukaan, he voivat auttaa Minua pujassa, he ovat hyviä auttamaan. Hyvä. Hyvä, hyvä, tulkaahan. Lapsiparat saivat jäädä ulos,
voitteko kuvitella? Istukaa alas, istukaa, istukaa. Istu alas, istu alas tähän.

Noin. Tulkaa, tulkaa, tulkaa tänne. Onko joku vielä ulkona? Katsokaa, onko pieniä lapsia siellä. Tulkaa, tulkaa. Jos voisitte istua
pienemmässä, ei niin suuressa 'assanissa' (tilassa), ihmiset mahtuvat mukaan. Ja yhden ikkunan voisi myös avata. Tilaa löytyy
kyllä. Mutta jos on kolme kameraa, kuinka tila voi riittää? Jos laitatte yhden kameran tuonne, silloin kaikki mahtuvat sisään.

Hyvä on. Hyvä on. Istukaa kaikki toinen polvi ylhäällä, niin on enemmän tilaa, niin kuin Babamama istuu. Antakaa hänet Chaayan
syliin. Älkää istuko niin leveästi, nostakaa toinen jalka ylös tuolla tavalla. Kyllä, toinen ylhäällä, toinen alhaalla, niin on helpompi
istuakin. Helpompi istua. Tätä on kollektiivisuuden taju, että vaikka olemme pienessä tilassa, olemme yhdessä, ja kuinka
saisimme kaikki sisään, koska ette voi nauttia, ennen kuin olette kaikki yhdessä. Nyt kaikkien pitää pysyä hiljaa, eikö niin lapset,
koska muuten teidät käsketään taas ulos. Sitten, katsotaanpa miten jäämme paitsi kollektiivisuudesta.

Pitää ymmärtää asia hyvin käytännönläheisesti. Ensin meidän on tiedettävä, että ilman kollektiivia meitä ei ole olemassa. Aivan
kuin ruumiin on oltava yhteydessä aivoihin, samalla tavalla ilman kollektiivisuutta Sahaja Yogaa ei ole olemassa. Kun olette
ymmärtäneet tämän, teidän täytyy saada tämä kollektiivisuus vakiintumaan täysin niin sisäisesti kuin ulkoisestikin. Teidän täytyy
vakiinnuttaa sitä enemmän sisäisesti kuin ulkoisesti. Kaikki sisällänne oleva ilmenee ulkoisestikin. Miten sitten saamme sen
vakiintumaan sisällemme? Ensiksikin meidän on ymmärrettävä, että olemme nyt toistemme sukulaisia. Gyaneshwara on
sanonut: ''Techi Soyari khoti.'' Aivan aluksi meidän on introspektion avulla nähtävä sisällämme, mitä kollektiivisuuden vastaista
teemme mielessämme, miten mielemme toimii.

En tiedä, mikä asia ensimmäisenä tulee ihmisen mieleen toisesta ihmisestä, mutta ensimmäinen asia on se, että tässä ovat
teidän todelliset sukulaisenne, eikä muita sukulaisia ole. Nämä lapset ovat teidän lapsianne, nämä miehet ovat veljiänne, nämä
naiset siskojanne, ja yhdessä olemme yksi suuri perhe. Olemme yhden kehon osia, eikä tämä käsi voi lyödä toista kättä. Luojan
kiitos se ei ajattele, sillä jos kädet olisivat ihmisiä, ne alkaisivat ajatella toisiaan vastaan. Mutta ne eivät tee sitä, koska niitä
ohjaavat yhdet aivot. Ensimmäinen asia, joka on ymmärrettävä, että älkää yrittäkö etsiä toisista virheitä, vaan etsikää hyvyyttä.
Tämä tulee todella auttamaan teitä eniten. Esimerkiksi Intiassa - ehkä sama juttu täällä - jos teidät tunnetaan, niin heti keksitään,
mitä palveluja tältä henkilöltä voisi pyytää. Jos joku on ministerin veli, heti tullaan kysymään ministerin veljeltä: "Voisitko tehdä
tämän palveluksen minulle?" Joku sanoo: "Olen se ja se …" ja heti ihmiset ajattelevat: "Ahaa, mitähän voisimme hyötyä tästä
henkilöstä?"



Samalla tavalla voi mennä hieman pitemmälle Sahaja Yogan kielessä. Kun saatte tietää jostakin henkilöstä, teidän ei pitäisi
ajatella, mitä bisnestä voisi tehdä hänen kanssaan. Olen huomannut, että heti, jos jollakin on rahaa, ihmiset käyvät hänen
kimppuunsa, että tehdäänkö bisnestä yhdessä, jopa Sahaja Yogassakin. Tai jos ihmisessä on jotain muuta samankaltaista,
aletaan heti värvätä henkilöä omiin tarkoituksiin. Sen sijaan heti kun opitte tuntemaan jonkun, teidän pitäisi miettiä, mitä hyvää
hänessä on, ja miten voisin imeä itseeni tuota hyvyyttä? Olemmehan täällä rikastuttamassa itseämme henkisesti. Teidän täytyy
ajatella ensisijaisesti: "Mitä voisin tehdä, että saisin tämän henkilön hyviä ominaisuuksia itseeni?" Etsitte siis tämän henkilön
hyviä ominaisuuksia, ettekä huonoja ominaisuuksia, koska huonot ominaisuudet eivät ravitse teitä mitenkään. Jos jollakin on
huonoja ominaisuuksia, ei kannata alkaa ajattelemaan itseään, koska jos alkaa ajatella niin, ne eivät parane, ne ovat jonkun
toisen ongelma. Parasta on katsoa toista ihmistä ihaillen ja ymmärtäen ja rakkaudella, että hän on yksi meistä, mitä voisin
oppia?

Jos Minulla on käsi, Minun ei tarvitse ajatella, koska meidät on ohjelmoitu sillä tavalla. Jos Minun täytyy pidellä tätä, käytän
siihen automaattisesti käsiäni, en jalkojani, tiedän, että käteni pitelevät, mutta kun Minun pitää kävellä, en kävele käsilläni, koska
tiedän, että jalkani hoitavat kävelemisen. Samalla tavalla teidän on tiedettävä, kuka sahaja-joogi voi auttaa teitä ravitsemaan
itseänne. Välittömästi mielenne kirkastuu. Tapasin juuri erään pojan Uudessa-Seelannissa, joka melkein menehtyi, ja kun hän tuli
takaisin huomasin, että asenne häntä kohtaan ei ollut kovin lempeä, niin kuin olisi pitänyt, koska tämä olisi ollut paras
mahdollisuus näyttää, miten osoittaa myötätuntoa. Puhumme koko ajan myötätunnosta. Katsotaanpa miten voimme osoittaa
myötätuntoamme, kun tämä poika on sairas. Sen sijaan kaikki olivat töykeitä, huomauttelivat hänelle kaikenlaista, ja kaikkea
sellaista. Meidän täytyy olla myötätuntoisia, Äiti on sanonut, että meidän täytyy olla myötätuntoisia. No, missä meidän
myötätuntomme on, seinille ripustettunako?

Missä käytämme myötätuntoamme? Missä käytämme myötätuntoamme? Sahaja Yogaa täytyy harjoittaa, eikä se tarkoita sitä,
että istutte koko ajan kuvani edessä, sitä se ei tarkoita. Se tarkoittaa, että harjoitatte myötätuntoa; te harjoitatte sitä. Sitten
teidän täytyy harjoittaa rakkautta. Miten harjoitatte rakkautta muita kohtaan? Jos rakastatte jotakin henkilöä, mitä teette?
Yritätte ilahduttaa tätä henkilöä. Pienet asiat voivat tehdä ihmiset hyvin iloisiksi. Tiedän, että yritätte ilahduttaa Minua hyvin
paljon, annatte lahjoja, otatte selvää asioista, jotka sopivat Minulle, lähdette ostamaan Minulle hyväntuoksuisia kukkia, teette
kaikenlaista kaunista ilahduttaaksenne Minua.

Olen "yli-ilahtunut", sen voin sanoa, mutta olen enemmän, paljon enemmän ilahtunut, jos ymmärrätte kollektiivisuutta ja yritätte
ilahduttaa toisianne. Sellainen henkilö ilahduttaa Minua eniten, jonka huomio on enemmän toisten ilahduttamisessa. Heti kun
päätätte, että teidän on alettava ilahduttaa muita, teidän kielenkäyttönne muuttuu. Siitä tulee paljon lempeämpi. Kieli, joka oli
veitsenterävä, muuttuu hunajanpehmeäksi. Puhutte vähän, mutta se on kuin valuttaisitte hunajaa toisen päälle, jolloin toinen
todella nauttii siitä. Missä tällaista rakkautta voi harjoittaa? Kysykää itseltänne: missä harjoitan rakkautta? Mitä minä rakastan?
Rakastamme kotiamme, rakastamme valokuviamme, koriste-esineitämme, kaikkea, mutta harjoitanko rakkautta vaimoani tai
miestäni kohtaan tai toisia sahaja-joogeja kohtaan?

Sahaj-kulttuurissamme meidän pitää harjoittaa myötätuntoa ja rakkautta, ja kolmanneksi meidän pitää harjoittaa kärsivällisyyttä.
Tiedän, että jotkut lapset saattavat olla hieman pahankurisempia ja toiset taas vähemmän, jotkut saattavat olla hyvin puheliaita,
joskus he aiheuttavat Minullekin päänsärkyä; he vain puhua pälpättävät koko ajan! Joskus ajattelen, että se on hyvä juttu, koska



silloin Minun suuni saa levätä: voihan sen nähdä tältäkin kantilta. Toinen tapa on vain kytkeä aivot pois päältä ja antaa ihmisen
puhua, antaa kaiken tulla ulos. Kun hän on sitten uupunut ja lopettanut, sitten hän ei enää vaivaa enempää, ja hänkin tuntee
olonsa tyytyväiseksi, kun joku on kuunnellut hänen jaaritustaan. Tarvitaan siis kärsivällisyyttä, ja sitä pitää käyttää sillä tavalla,
että muut näkevät sinun kärsivällisyytesi. Eilen esimerkiksi istuin varmaankin kolme tuntia kättelemässä kaikenlaisia ihmisiä,
kuunnellen kaikenlaisia ongelmia, ja viimeisenä tullut mies sanoi: "Kun katson Teidän kärsivällisyyttänne, omakin
kärsivällisyyteni paranee." Rakkaus kehittää kärsivällisyyttä. Sellainen rakkaus ravitsee teitä. Uskokaa, se on todella
käytännönläheinen keino: en nyt sano, että luottakaa Jumalaan, sanon vain, että luottakaa itseenne.

Se on todella käytännönläheinen, koska puhumme aivoistanne. Sanomme, että meidän pitää antaa anteeksi kaikille, mutta
emme käytännössä tee niin. Kuin hullut muistamme aivan pieniäkin asioita. Olen kuullut, että vain käärmeellä on tällainen
ominaisuus muistaa, jos joku on vahingoittanut sitä, mutta ihmisillä näyttää olevan aivan samanlainen ominaisuus. Jos jotain on
tapahtunut 13 tai 15 vuotta sitten, se kaikki muistetaan - jokainen pikku seikka: mikä on loukannut heitä, mutta se, miten he ovat
loukanneet muita, on unohdettu; miten ilkeästi he ovat kohdelleet muita, sitä ei muisteta, koska ihmismielellä on ego, joka voi
loukata toisia eikä tunne mitään, ja superego, joka ottaa vastaan kaikki iskut ja valittaa niistä koko ajan. Teidän on siis itse
tajuttava, että te itse rikotte kollektiivisuutta. Ensin meillä oli täällä huonoja johtajia, siksi kollektiivimme oli huonossa kunnossa,
mutta nyt saamme tänne tervejärkisempiä ja parempia ihmisiä. Ajattelin laittaa Melbournellekin jonkin vanhemman
johtohenkilön, koska Greg taitaa olla täynnä vastuita. Ajattelin siihen Henshawta, kysyin häneltä, ja hän suostui. Nyt meillä on
Melbournessa henkilö, joka asuu ashramissa, on eläkkeellä ja joka pitää teistä huolta ja tekee kaikkensa pitääkseen huolta
Melbournen kollektiivista.

Teidän on tiedettävä, että Minulla on yhteys teihin johtohenkilönne kautta. Se ei tarkoita, että ette itse olisi yhteydessä. Jos teillä
on vaikka neula ja pistätte sillä Minua, käteni reagoi siihen heti - eli on olemassa myös refleksitoiminto -, mutta suurimmaksi
osaksi kaikki raportoidaan aivoille. Samalla tavalla kaikki pitäisi raportoida aivoille, mutta jos te alusta saakka jatkatte
johtohenkilönne kritisoimista, silloin kaikki on hyvin vaikeaa - sekä johtajalle että teille itsellenne. Ensiksikin teidän ei pidä
kritisoida. Älkää käyttäkö aivojanne kritisoimiseen, kritisoimista on jo aivan liikaa lännessä. Ihmiset ovat kehittäneet tekniikan
kritisoimiseen. Kaikki taide on retuperällä kriitikkojen takia. Taiteilijat pelkäävät näyttää maalauksiaan, he pelkäävät näyttää
luomuksiaan, koska heitä kritisoidaan. Nyt ei ole muita jäljellä kuin kriitikkoja, kriitikkoja, kriitikkoja, ja sitten kriitikot kritisoivat
kriitikkoja.

Luovuutta ei näy missään. Yrittäkää siis arvostaa kaikkea. Lapset tuottavat piirustuksia ja maalauksia joka tapauksessa. Joskus
he tekevät kasvoistani hassun näköisiä piirustuksissaan - eikä vain lapset, aikuiset myös. Se ei haittaa, Minä arvostan sitä: se on
oikein hyvä, kaunis, hieno - kannustaakseni sitä henkilöä. Kritisoinnista pitää päästä eroon, mutta arvostusta pitää harjoittaa:
muiden lapsia pitää arvostaa, muiden ihmisten arvostaminen on hyvin tärkeää, mutta se ei tarkoita, että arvostatte kaikkia muita
ja piinaatte vaimoanne tai miestänne - sekin on epätasapainoa. Omasta perheestä huolehtiminen on etusijalla, mutta on myös
arvostettava muita, ja tämä onnistuu silloin, kun ei kadehdi ketään. En tiedä mistä tämä kateus tulee, en tiedä mitä tällainen
kateus on, miksi ihmiset kadehtivat. Jos teissä on kateutta, teidän pitää käyttää sitä oikeaan tarkoitukseen. Oikea tarkoitus on
se, että teidän pitää kadehtia henkilöä, joka on henkisesti korkeammalla kuin te itse, ja käytätte sitä tullaksenne paremmiksi.

Jos kateus on kilpailua, kilpailkaa silloin sellaisen henkilön kanssa, joka on myötätuntoisempi, rakastavampi, uhrautuvaisempi ja
kärsivällisempi. Tällainen kilpailu on oikein tervettä, ja kollektiivi saa siitä paljon energiaa. Yrittäkää tuntea, että olette kaikki osa
yhtä persoonaa. Yrittäkää ymmärtää ja harjoittakaa sitä. Se auttaa teitä paljon. Sellaiset asiat kuin pienten lahjojen antaminen.
Näette jotain: "Ooh, tämä sopii tosi hyvin sille henkilölle." Olemme virallisesti päättäneet, että miesten ei pidä antaa lahjoja



naisille eikä naisten miehille, mutta jos henkilö on rakhi-sisko, silloin voi antaa, ja rakhi-sisko voi antaa lahjan veljelleen, mutta
muuten ei pidä antaa lahjoja. Olemme päättäneet näin, koska siitä on koitunut ongelmia. Mutta se ei tarkoita, että naisia tai
miehiä pitää alkaa vihata.

On hyvä pitää sopivaa etäisyyttä puhtauden vuoksi. Siihen saakka kunnes olette täysin viattomia, on parempi säilyttää etäisyys.
Puhtautta täytyy harjoittaa, ja tällainen puhtauden harjoittaminen on sitä, että pyritte kehittämään viattomia tunteita muita
kohtaan. Viattomuuden mukana tulee kaikki, viattomuus sisältää kaiken. Jos olette viattomia, teistä tulee heti oikein hyviä
sahaja-joogeja, mutta asialla on niin monta puolta. Joku aika sitten eräs pieni tyttö taisteli saadakseen itselleen jonkun
makeisen, kun prasadia jaettiin. Annoin hänelle pienen tarjottimen, ja sanoin: "Mene sinäkin jakamaan." Tyttö unohti heti, mitä oli
haluamassa ja alkoi hyvin suloisesti jakamaan prasadia kaikille pienen pienillä käsillään. Tätä täytyy alkaa harjoitella jo
lapsuudessa, ja omille lapsille on kerrottava, "Mennäänpä yhdessä jakamaan prasadia, mennään laittamaan kumkumia heidän
otsaansa" - he eivät ehkä osaa tehdä sitä hyvin, mutta se ei haittaa. He oppivat kuinka ihmisten edessä käyttäydytään, miten
heille puhutaan, miten heidän kanssa ollaan.

Kollektiivisuuden pahin vihollinen on aggressiivisuus. Jotkut ihmiset ovat perusluonteeltaan aggressiivisia; heidän puhetapansa
on äärimmäisen aggressiivista. He sanovat asioita aggressiivisesti, ja se saattaa johtua monesta syystä: he saattavat olla
paremmin koulutettuja, he saattavat tulla aggressiivisista perheistä, heillä saattaa olla jokin ylemmyyskompleksi,
alemmuuskompleksi tai turvattomuuden tunne, tai he saattavat olla riivattuja. He yrittävät dominoida ja näyttää voimakkaita
tunteita ylempiään kohtaan. He saattavat olla alempiarvoisia, ei välttämättä, mutta sitä he yrittävät, ja tällaista pitäisi pystyä
hillitsemään. Tässä teidän pitäisi harjoitella nöyryyttä: yrittäkää olla nöyriä. On tällainen vitsi, että eräs mies oli menossa ylös
portaita, ja toinen mies tuli vastaan ylhäältä, ja mies, joka oli menossa ylös sanoi toiselle: "Voisitteko väistää." Tämä vastasi:
"Minähän en tolloja väistele." Mutta ylöspäin menevä mies sanoi: "Mutta minäpä väistän", ja astui sivuun. Tällä tavalla nöyryys
toimii.

Teidän täytyy olla nöyriä, kun lähestytte toisia ihmisiä. Englannin kieli on ulkoisesti hyvin nöyrä; täytyy sanoa "olkaa hyvä", täytyy
sanoa sata kertaa "kiitos", olkaa hyvä, olkaa hyvä, olkaa hyvä, kiitos, kiitos, kiitos, mutta se ei tule sydämestä. Jos vaikka joku ei
sano kiitos, toinen saattaa vaikka lyödä. "Miksi et kiittänyt minua?" Sellainen ei ole nöyryyttä. Nöyryys on sellaista, että ei
mitenkään halua olla hyökkäävä, ja jos muut ovat aggressiivisia, niin hyväksyy sen lapsellisuutena, ajattelemattomuutena,
hölmöytenä, jolla ei ole merkitystä - koska olette niin voimallisia, te kestätte sen. Tämä on nöyryyttä, jota pitää harjoitella, ja jos
teillä on kaikki nämä ominaisuudet, tulette todella hämmästymään sitä, miten helposti pääsette eroon itsekkyydestänne.
Itsekkyys alkaa karista pois teistä, koska itsekkyys on todella rumaa, ja alatte tajuta sen heti, kun teistä tulee anteliaita.
Harjoitelkaa siis anteliaisuutta. Haluatte kaikki käyttää paljon rahaa Minuun, tiedän sen. Haluatte antaa Minulle lahjoja - olen nyt
lopettanut sellaisen - yksityisesti ei voi enää antaa mitään lahjoja Minulle. Anteliaisuus yleensä ottaen on hyväsydämisyyden
anteliaisuutta, myötätunnon anteliaisuutta, kärsivällisyyden anteliaisuutta ja anteliaisuutta materiaalisissa asioissa.

Jos näen jotain, ajattelen heti: "Tämän Minä ostan, koska voin antaa sen sille naiselle tai tämän sille miehelle, tai voin antaa sen
siihen tarkoitukseen sille yhdistykselle, tai siihen työhön, jota teemme." Alan heti ajatella sillä tavalla. Ja jos olen jossain
ostoksilla ja Minua alkaa janottaa, en edes ajattele, että menisin ostamaan limonadia Itselleni - sellainen ei käy mielessänikään.
En ole eläissäni edes käynyt jääkaapillani, mutta toisten vuoksi juoksen ympäriinsä, laitan heille ruokaa, mutta jos olen yksin
kotona, eikä kokki ole paikalla, en laita ruokaa Itselleni - sillä ei ole väliä. Jos ei ole ketään kotona, jos mieheni ei ole kotona, en
syö kahteen kolmeen päivään. Sitten palvelija valittaa siitä miehelleni, ja silloin muistan, enkö todellakaan ole syönyt mitään?
Enpä huomannut. Jos syön, teen sen vain mieheni seuraksi, koska Minun pitää ruokailla hänen kanssaan. En aikaisemmin juonut



teetä, mutta koska hän pitää kovasti teestä, aloitin itsekin ja juon nyt teetä, että tämä tapa pysyisi yllä. Myöhemmin se saattaa
olla vaikeaa; on kysymys mukautumisesta muiden tapoihin, ei se ole niin vaikeaa.

Muutama pikku asia, joilla voi ilahduttaa, kannattaa tehdä. Ei menetä mitään, jos yrittää. Tämä ei ole vain vaimojen asia, myös
miehen kuluu tehdä jotain ilahduttaakseen vaimoaan - eikä se ole vain miehen ja vaimon välinen asia, se on myös lasten ja
teidän välinen asia, koko Sahaja Yoga -perheen välinen asia, meidän pitäisi oppia mukautumaan. Harjoittakaa mukautumista,
tarkentakaa sitä, aivan niin kuin tarkennatte kameroitanne. Jos ette tarkenna kameraa, ette saa oikeanlaista kuvaa. Samalla
tavalla jos ette mukaudu koko ympäristöön, henkilöön, ette saa oikeaa kuvaa, ja sitten alkaa riitely ja taistelu. Taistelu pitäisi
oikeastaan käydä sisällänne. Se on melkoisen pitkä tarina, ja sikäli kun Minä tiedän, ihmisillä on aina ollut ongelmia
kollektiivisuuden kanssa, ja tietyt ongelmat on nyt ratkaistu, siitä olen iloinen, että ihmiset eivät rakastu "päätä pahkaa", tarkoitan,
että heiltä ei mene jalat alta eivätkä he saa kuhmuja päähänsä. Asiat ovat nyt paremmin, he ottavat asian rauhallisesti,
harkitsevat ja menevät naimisiin jonkun kanssa avioliiton, eivät päättömän rakastumisen takia. Tässä on tapahtumassa jotain
todella suurta, sillä se puhdistaa mieliänne, eikä puhdas mieli häily minkään typerien ajatusten perässä.

Kuten sanoin, harjoittakaa kaikkea tätä, niin teidän kollektiivistanne tulee kaunis. Paras tapa harjoittaa on yhdessä
meditoiminen. Avasimme Delhissä ashramin, ja joka aamu ihmiset tulevat sinne meditoimaan yhdessä, se on kuin temppeli, kuin
kirkko. Ihmiset tulevat, ja suuri joukko ihmisiä istuu yhdessä ja meditoi. Yhdessä meditoiminen on paras tapa tuntea
kollektiivisuus. Voitte tietysti meditoida myös kotona, puhdistatte itseänne tullaksenne syvemmiksi, mutta on myös meditoitava
yhdessä, ja kun meditoitte yhdessä, teissä oleva vahvuus vahvistaa muita, ja koko kollektiivin vahvuus paranee. Yhdessä
meditoiminen on todella suuri asia. Jokaisen on ymmärrettävä, että aina kun on aikaa, esimerkiksi aamuisin päätätte, että
menette ashramiin meditoimaan. Esimerkiksi sunnuntai-aamuisin menemme ashramiin meditoimaan. Teidän on tultava tänne
vain meditoimisen takia.

Meditoikaa ja palatkaa kotiin, sillä Minä asustan tässä ashramissa, Minä olen täällä, joten lähtekää kotoanne, tulkaa tänne
meditoimaan. Meditointi tulee auttamaan teitä paljon. Missä tahansa olette yhdessä, olen teidän kanssanne, mutta kun olette
erillään toisistanne, en ole kanssanne. Vain joutuessanne vaikeuksiin, jos olette joutuneet johonkin pahaan paikkaan, ja luulette…
ja luulette, että en ole kanssanne, silloin olen siellä. Mutta jos tieten tahtoen jättäydytte kollektiivin ulkopuolelle, en ole
kanssanne, joten yrittäkää kasvattaa kollektiivisuuttanne, muuten ette pääse syvälle omiin syvyyksiinne, teistä ei tule suuria
sahaja-joogeja, teitä ei oikeastaan voi kutsua sahaja-joogeiksi. Vain ne, jotka ymmärtävät kollektiivisuuden, voivat tulla
sahaja-joogeiksi. Meillä on nyt täällä Melbournessa paljon ihmisiä, ja kun määrä lisääntyy, laadun ei pitäisi antaa laskea.
Kollektiivin laadun on oltava hyvin vahva hyvin vahvojen sidosten kautta. Pidän siitä, että ylistätte jotakin henkilöä. Tavallisesti
aina kun olen jossakin ihmiset puhuvat vain negatiivisista ihmisistä, kukaan ei puhu positiivisista, joten en tunne heitä, tunnen
enimmäkseen vain ne negatiiviset.

Haluaisin todella tietää ihmisistä, jotka ovat positiivisia, jotka ovat hienoja, jotka tekevät hyviä asioita ja unohtaa ne negatiiviset -
he putoavat pois joka tapauksessa. Parasta on kertoa positiivisista ihmisistä, jotka tekevät hyvää työtä, jotka ovat todellisia
sahaja-joogeja. Siunaan teitä kaikkia täällä Melbournessa, sillä teillä on täällä kaunis kollektiivi. Nauttikaa elämästänne, ja joka
ikisen tapaamisen pitää olla teille suuri juhla ja nautinto.

Jumala siunatkoon teitä!

Tänään siis palvomme Virataa. Hän on Akbar, joka on Itse Shri Krishna, joka tulee Virataksi.  
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Tänään olette kaikki täällä palvomassa Guruanne.

Erityisesti Intiassa on yleinen käytäntö, että gurua pitää palvoa, ja että gurun täytyy hallita täydellisesti oppilaitaan. Guru-periaate
on hyvin ankara, ja tämä ankaruus sai aikaan sen, että vain harvat pystyivät mukautumaan oppilaan rooliin. Entisaikoina guru oli
täydellinen auktoriteetti, ja guru saattoi päättää, keitä otti oppilaikseen. Päästäkseen edes oppilaiksi täytyi noudattaa tiukkaa
'tapasyaa', katumusharjoituksia. Nämä kärsimykset olivat ainoa tapa, jolla guru arvioi oppilaitaan. Gurut elivät aina viidakoissa, ja
he valitsivat itselleen vain muutamia oppilaita, joiden piti kerjätä ruokaa lähikylistä ja valmistaa ruoka omin käsin gurulleen ja
ruokkia häntä. Sahaja Yogassa guruus ei ole tällaista. Meidän on hyvä ymmärtää, että senaikaisen ja tämän guruuden ero on se,
että vain hyvin harvoille ihmisille annettiin mahdollisuus tulla guruksi. Ja nämäkin harvat valikoituivat melko suuresta joukosta ja
tunsivat olevansa jotain todella erityistä tullessaan valituiksi. Ja mitä tahansa heidän piti käydä läpi, oli kaikki tervetullutta.

Tällä tavalla heistä tuli oppilaita. Mutta Sahaja Yoga on toisenlaista. Sanoisin, että täysin päinvastaista. Ensinnäkin, teidän
Gurunne on Äiti, joka kärsii 'Sandrakarunasta'. Pienimmästäkin teille sattuvasta asiasta, silmäni täyttyvät kyynelistä. Äitinä on
siis erittäin vaikeaa olla Guru. Samalla teidän on myös vaikeaa päästä korkealle, sillä te joudutte eksyksiin, koska rakastan teitä
niin paljon. Ja siinä rakkaudessa unohdatte joskus, että edistymisenne on hyvin hidasta. On tärkeää, että Sahaja Yogassa olette
itse ankaria itsellenne. Siksi sanoin, että teidän on oltava omia gurujanne, ja sitä ei ymmärretä, mitä se tarkoittaa.

Omana guruna oleminen tarkoittaa sitä, että teidän on ohjattava itseänne; teidän on kohdeltava itseänne omana oppilaananne, ja
laitettava itsenne kuntoon. Jos ette ymmärrä vastuutanne sahaja-joogina, että teidän itsenne on saatava kaikki toimimaan, ette
voi edetä kovin nopeasti, koska tämä on erilainen Gurun ja oppilaiden välinen suhde. Olen aina sanonut, että teidän on ensin
tultava omiksi guruiksenne. Teidän on tehtävä paljon itsetutkiskelua ja korjattava ihanteitanne. Istun tässä teidän edessänne.
Olette nähneet millainen olen. Voin syödä mitä tahansa tai voin olla kokonaan syömättä useampia päiviä. Voin nukkua missä
vain tai voin olla nukkumatta. Voin matkustaa pitkiä matkoja väsymättä. Minulla on siihen voimia, koska olen myös Itseni Guru.

Kaikkein ensimmäiseksi on oltava runsaasti itsetutkiskelua: "Mitä vikaa minussa on?" Ei niin, että etsitään vikoja toisista. "Mitä
vikaa minussa on? Etsinkö mukavuutta keholleni? Onko huomioni kehossani vai hengessäni? Jos se on kehossa, mitä minä
teen?" Voisi olla hyvä kirjoittaa näitä asioita paperille. "Pystynkö nukkumaan ruoholla? Pystynkö istumaan kivellä?" Teidän on
saatava kehonne tekemään niin kuin haluatte.

"Pystynkö nukkumaan aina kun haluan ja voinko pysyä hereillä aina kun haluan?" Olen nähnyt ihmisten torkahtelevan. Ei sen
vuoksi, että he olisivat huonoja tai mitenkään epäkurinalaisia, vaan siksi, että sisällään he ovat väsyneitä. Jos sisällä on
väsymys, silloin tuntee väsymystä koko ajan. Jos näkee länsimaisia ihmisiä televisiossa, he istuvat aina tällä tavalla. Koska he
ovat niin valtavan väsyneitä. Miksi he ovat niin väsyneitä? Eivät he tee niin kovasti töitä. Joten tutkiskelkaa, miten käyttäydytte.
Kun alatte tutkiskella itseänne, alatte samalla tutkiskella ympäristöänne, tyyliänne, tapojanne, ja sitä, mitä teette itsellenne
ulkopuoleltanne tulevien ehdollistumien takia.

Lännessä ulkopuoliset ehdollistumat ovat luonteeltaan psyykkisiä - Intialaisilla on toisenlaisia, aika yllättäviä ehdollistumia - tai
sanotaan näin, että länsimaisten ihmisten on pestävä käsiään kymmenen kertaa, ja vaikka nahka irtoaisi, niin he vain jatkavat
hullun lailla. Heillä täytyy olla kylpyhuone vieressään koko ajan. Heidän täytyy päästä peseytymään, ja jos he eivät pääse, he
tuntevat olonsa epämukavaksi. Muitakin ehdollistumia heillä on. Heillä on kaikenlaisia typeriä ehdollistumia, mutta länsimaiset
ehdollistumat ovat enemmän psyykkisiä, ja siksi on vaikea saada selville, mikä itsessä on vikana. Fyysiset ehdollistumat eivät
ole niin vaarallisia; niistä pääsee eroon tai niiden kanssa tulee toimeen. Mutta silloin, kun on psyykkisiä ehdollistumia, ei voi
ymmärtää, mikä itsessä on vikana. Jos tutkiskelee vähän enemmän, niin huomaa, että kysymys on hyvin hienojakoisista
asioista. Ensiksi, ehkä sodan takia, en tiedä miksi, mutta kaikki pelkäävät kaikkia. Siitä voidaan syyttää erityisesti Freudia.
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Freudin takia äitikin pelkää lastaan, ja intialaiset eivät voi millään lailla ymmärtää tällaista. Mutta te tiedätte tämän oikein hyvin.
Ihmiset eivät koske toisiaan, eivätkä he halaa toisiaan. Ennen jalkapallon pelaajilla oli tapana halata toisiaan. Mutta nyt he eivät
enää halaa, he vain koskevat toistensa käsiä tällä tavalla. Jonkun ajan kuluttua he ehkä tekevät vain näin. He pelkäävät niin
paljon, että olen nähnyt jopa lapsienkin pelkäävän vanhempiensa halaamista. Kukaan ei ilmaise rakkauttaan. Ja kun sitä ei
ilmaista, niin sisällä ei ole rakkautta, ja sillä tavalla se kuivettuu. Sahaja Yogassa oli eräs pieni tyttö, ja Minulla oli hänelle pieni
lahja.

Hän oli hyvin nuori, ehkä kymmenen ikäinen. Annoin lahjan eräälle länsimaiselle sahaja-joogille, ja pyysin häntä antamaan sen
tytölle ja sanomaan, että se on Minulta. "Ei, Äiti. En voi antaa lahjaa." Kysyin: "Miksi?" "Koska hän voi ymmärtää minut väärin."
Kysyin: "Mitä hän voi ymmärtää väärin?" Pelko on juurtunut niin syvälle ihmisten mieliin, ja se on saanut aikaan psyykkisen
turvattomuuden sisällänne. Tämä turvattomuus on ollut teissä aivan lapsesta saakka, ja siksi pelkäätte toinen toisianne, jopa
vanhempianne, veljiänne ja siskojanne. Kärsitte tästä psyykkisesti.

Kun tulin Englantiin, Minulle sanottiin, että ihmiset tuntevat itsensä turvattomiksi. Kysyin: "Miten niin turvattomiksi? Koko
maailmahan pelkää länsimaita." Miksi he kärsivät turvattomuudesta? He ovat saaneet koko maailman tuntemaan
turvattomuutta. Ja mistä he tuntevat turvattomuutta? He tuntevat turvattomuutta sisällään, omissa yhteisöissään, perheissään
ja ryhmissään. Ihmiset pelkäävät niin paljon toisiaan. Aivan ensimmäiseksi teidän pitää olla pelottomia. Olette sahaja-joogeja ja
ette ole enää moraalittomia, ette voi olla moraalittomia.

Jos koko ajan ajattelette, että olette moraalittomia, ja jos teette jotain moraalitonta, niin ajattelette, että teidän pitää mennä
mennä ripittäytymään jonnekin, niin mitä teille tapahtuu? Millaiseksi teidän luonteenne kehittyy? Meidän on päästävä tästä irti
muuttamalla itseämme. Sahaja-joogeilla ei saisi olla sisällään turvattomuutta vaan 'maryadat'. Teidän on tiedettävä, miten
kunnioittaa toistenne yksityisyyttä. Toinen länsimaisen mielen tyypillinen piirre on jatkuva arvostelun kohteena oleminen.
Kriitikkoja on niin paljon, että taiteilijoita ei ole enää yhtään jäljellä. On vain kriitikkoja, jotka arvostelevat kriitikkoja. Kaikki
taiteilijat ovat mennyttä. Heitä arvostellaan koko ajan.

Arvostelijat, joille on jopa oma koulutuksensa, eivät ehkä osaa soittaa mitään, eivätkä ehkä osaa laulaa, mutta arvostella he
osaavat. Ihmisen mielessä on siis koko ajan tunne, että joku arvostelee tekemisiäni. Koko ajan on pelko siitä, että joku
arvostelee. "Pitäisikö minun sanoa tämä vai ei?" Sahaja-joogeina teidän ei tarvitse kantaa huolta näistä typeristä ihmisistä, koska
he ovat sokeita. Ja jos he haluavat arvostella teitä, antaa heidän arvostella. Mitä sillä on merkitystä? Se ei merkitse mitään.
Tämä asia teidän on rakennettava sisällenne. Sitten on kolmas, vielä pahempi asia, enkä tiedä oletteko edes huomanneet sitä.

En tiedä, mistä syystä länsimaalaisten on aina pakko katsoa, onko ruoho vihreämpää aidan toisella puolella. Rehellisesti
sanottuna. Eikä voi koskaan sanoa mitään, mistä on varma. Kun esimerkiksi kysyy joltain: "Miten voit?" Hän näyttää näin … Aina.
Kukaan ei sano: "Voin oikein hyvin, kaikki on kunnossa." "Onko jotain vialla?" "Olen täysin kunnossa, kiitos kysymästä." Mutta ei
koskaan. He eivät ole varmoja itsestään, vaan häilyvät koko ajan.

Tällainen sisäinen häilyvyys muokkaa luonteen, joka ei koskaan kehity. Kehittyminen tulee siitä, että ottaa askeleen eteenpäin,
asettaa jalkansa tukevasti siihen paikkaan, ja ottaa sitten toisen askeleen eteenpäin, aivan kuin vuorikiipeilyssä. Mutta jos heti
ensimmäisellä askeleella alkaa empiä, mennäkö eteenpäin vai ei, miten silloin voi edetä? Ei voi kulkea muuten kuin askel
kerrallaan. Tämä on myös yksi psyykkinen kompastuskivi tai edistymisenne este. Kolmas oppimanne asia - vai oliko se jo neljäs
- on, että teidän pitää väittää itseänne vastaan. Esimerkiksi, jos teillä on jokin ongelma, te kerrotte siitä Minulle: "Äiti, minulla on
tällainen ongelma." Tämä on kaikille hyvin tyypillistä: "Minulla on tällainen ongelma." Sanon teille: "Selvä. Tässä on ratkaisu."

Ja te sanotte: "Ei, ei, ei. Jos teen niin, silloin tapahtuu näin." Jos kerron toisen ratkaisun: "Ei, ei, ei, ei, Äiti, silloin voi käydä näin."
Hyvä on, kerron kolmannen ratkaisun: "Ei, Äiti, siinä tapauksessa voi käydä näin." Kerron neljännen: "Silloin voi käydä näin."
Toimitte itseänne vastaan koko ajan. Silloin Minun on sanottava: "Tämä on SINUN ongelmasi, ei Minun. Annan SINULLE
ratkaisuja, ja jos SINÄ haluat ratkaista SINUN ongelmasi, on parasta suhtautua siihen positiivisesti." Aivot ovat nurin päin. Hindin



kielessä sitä kutsutaan nimellä 'ulti khopdi'.

Väittelette koko ajan itseänne vastaan. Miten silloin voi edistyä? Tämä on yksi länsimaisen mielen suuria ongelmia, että se ei
halua kohdata mitään ongelmaa omanaan vaan väittelee itsensä kanssa kuin asianajaja. Kuin kaksi asianajajaa väittelisi
keskenään: toinen olette te itse ja sitten on vielä toinen. Olemuksessanne on siis kaksi persoonallisuutta, ei vain yksi. Kuten
sanoin, länsimaiselle psyykelle on tyypillistä muuttaa mielensä tällä tavalla yhtäkkiä ymmärtämättä, kuinka vaarallista se on.
Aivojenne valaistumisen jälkeen tällaisen pitäisi kadota. Mutta Sahaja Yogassa tämä on hyvin vaarallista. Koska olette kaikki
sahaja-joogeja, ja olette kaikki yhteydessä kaikkialla olevaan Voimaan, niin kaikki mitä sanotte, yhdistyy ja alkaa myös toimia.
Teidän kannaltanne on hyvin vaarallista, jos ette ymmärrä olevanne oivaltaneita sieluja, joilla on nämä voimat.

Esimerkiksi, jos haluan sanoa jotain muiden tietämättä, silloin Minun on laitettava käteni näin ja sanottava vasta sitten, koska
mikrofoni on kytketty verkkoon. Mutta jos en laita mitään mikrofonin eteen ja sanon jotain, silloin kaikki kuulevat sen. Samalla
tavalla mitä tahansa te sahaja-joogit sanotte, toivotte tai haluatte, niin täällä on joka puolella jumaluuksia ympärillänne. Ja he
kuuntelevat teitä koko ajan. He ovat niin innokkaita tekemään työtä teille: "Selvä, teemme työtä käskettyä." Mitä tahansa
ajattelette, toivotte tai sanotte, niin teidän on oltava äärimmäisen varovaisia sen kanssa. Vanhemmat ihmiset ovat tietysti hyvin
ehdollistuneita, ja heillä on ongelmia. Mutta suurin osa täällä olevasta sukupolvesta on kykenevä kehittämään itseään ja
laittamaan aivonsa kuntoon - kääntämään ne oikein päin. Tästä psyykkisestä ongelmasta ei puhuta juuri mitään. Sitten on vielä
yksi psyykkinen ongelma, josta ette ole tietoisia, mikä on aika yllättävää: te menette mukaan kaikkeen, mitä markkinamiehet
keksivät, koska koko länsimainen elämä perustuu periaatteelle "Näe ja tule nähdyksi." "Tämä on muodikasta, tehdään sen
mukaan.

Muoti on nyt muuttunut, tehdäänkin nyt sen mukaan." Vuosi sitten menin Englantiin ja näin, että kaikkien sahaja-jooginien
hiukset olivat edessä näin ja ihmettelin: "Mitä tämä on?" Kysyin asiaa eräältä nuorelta intialaisnaiselta: "Mitä tämä on olevinaan?"
"Tämä on uusi muoti." Kysyin: "Mikä uusi muoti?" Tällaista kutsutaan marathin kielessä nimellä 'ziprya', se on ziprya-muotia.
Ainakin marathia puhuvat ymmärtävät … Kaikilla oli tukka edessä tällä tavalla, kaikilla. Sanoin: "Voi Luoja, tässä on Agnya, ja nyt
ihmiset peittävät sen, ja heidän silmänsä menevät kieroon." Jos tulee jokin muoti, niin se koskee pelkästään hiuksia. En ymmärrä
miksi juuri hiukset.

Ihmiset ovat hyvin kiinnostuneita hiuksistaan. Ja näissä maissa ihmisiltä hiukset lähtevät päästä hyvin nopeasti, koska he eivät
käytä öljyä, niin kuin pitäisi. Sahasrara alkaa hiuksista. Ja muoti - mitä se on? Nämä markkinamiehet, nämä typerykset,
kehittävät uusia ideoita, ja miksi niitä pitäisi seurata? En tarkoita, että kaikkien sahaja-joogien pitäisi näyttää samanlaisilta, en
ollenkaan. Voitte pukeutua miten haluatte; voitte elää millä tavalla haluatte, mutta teidän ei pidä ruveta markkinamiesten orjiksi.
Olette nyt vapaita ihmisiä, tiedätte sen oikein hyvin. Tiedätte, että olette täydellisen vapaita, ja että vapautenne on oman
valaistumisenne täydellisesti valaisemaa, ettekä voi koskaan tehdä mitään väärin. Tärkeintä on, että luotatte itseenne.

Ja mitä tahansa teettekin, ette alistu mihinkään muotivirtauksiin; miten pitää puhua, miltä pitää näyttää, miten pitää näyttäytyä
muiden joukossa. On tärkeää ymmärtää, että ihmisiltä menee puolet ajasta siihen, että he yrittävät näyttää samanlaiselta kuin
muutkin. On hämmästyttävää, miten nämä markkinamiehet ovat saaneet huijattua länsimaisia ihmisiä. Intiassa tällainen ei
onnistu - etenkään intialaiset naiset eivät lähde sellaiseen. Bombayhin tuli joskus sarista 'välimuoto', mini-sari, mutta se hävisi jo
muutaman päivän päästä. Kukaan intialainen nainen ei ikinä laita päälleen mitään mini-saria. Ei onnistu. Mikään Intiaan tuleva
muoti ei jää sinne, koska kaikki Intiassa käytettävät vaatteet ovat perinteisiä, ne ovat olleet olemassa kauan; ne on hyviksi
havaittu yrityksen ja erehdyksen kautta. Nyt tiedämme, että nämä ovat parhaat, emmekä enää halua vaihtaa. Tietyssä iässä
tällainen loppuu.

Tämä tyyli sopii meille parhaiten. Mutta kaikkea kehitellään, ja tyylit muuttuvat kaiken aikaa. Olkaa tarkkoina, että ette mene
mukaan mihinkään markkinamiesten kehittelemiin typeryyksiin, vaan hankitte itsellenne järkeviä asioita, joita tarvitsette. Yksi
orjuuden muoto on se, että olette markkinamiesten johdateltavissa. Ja orjuus on hyvin syvällä, ja se on hyvin psyykkistä;
monessa tapauksessa se on niin piilossa olevaa ja hienojakoista, että ette edes huomaa sitä. Itsetutkiskelun avulla voitte
selvittää teissä olevat viat ja miksi teistä on tullut tällaisia. "Mitä vikaa minun persoonallisuudessani on - se on muotoutunut
kaikesta ympärilläni olevasta ja muilta ihmisiltä omaksutuista ajatuksista." Teillä pitää olla omat ajatukset, eikä teidän ei pidä



miettiä, mitä Platon, Sokrates tai joku muu on sanonut. Mitä itse ajattelette? Olettehan loppujen lopuksi valaistuneita ihmisiä.

Mutta sitten on vielä eräs psykologinen asia, joka on ehkä kaikkein pahin. "Äiti, jos olemme hyvin varmoja jostakin, silloin
kasvatamme egoamme." Ihmiset pelkäävät niin paljon egoaan, kuin olisivat kohta nousemassa ilmaan. "Ego pullistuu niin
suureksi, että nousemme ilmaan." Ihmiset pelkäävät puolustaa hyviäkin asioita: "Haluan tätä, tämä on oikein, mutta silloin
nousen ilmaan, joten en halua sanoa sellaista; minulle tulee egoa." Joten Sahaja Yogassakin tietyt pelot luikertelevat sisään. Yksi
niistä on: "Äiti, minulla ei saa olla egoa." Mikä ongelma egossa sitten on? Yllättävää kyllä, että kaikista peloista huolimatta
ihmiset ovat vastareaktiona kehittäneet itselleen eräänlaisen protestoimisen luonteen. Mutta jälleen markkinamiehet ovat
hemmotelleet egoanne.

Kuten jos lapselta kysyy aamulla: "Mitä haluaisit syödä?" Silloin lapsi vastaa: "Haluan tällaista." Ja äidin pitää lähteä ostamaan
sitä, tai hänellä pitää olla kaikkea valmiina jääkaapissa. Intiassa näin ei tehdä. Mitä tahansa kotona valmistetaan, sitä syödään.
Jos ruuassa ei ole suolaa, selvä, syöt ilman suolaa. Tai sitten olet syömättä, miten vain. Niin tai näin, syöt kuitenkin. Kun sisällä
on kurinalaisuus, ja sen ymmärtää, silloin ei sano: "Haluan vain sellaista, haluan vain tällaista." "Mitä, haluanko jotain?"

sanokaa itsellenne: "Nyt en syö sitä sitten kuukauteen." Haluan kertoa teille, kuinka joskus hieman kaipasin pientä mukavuutta
itselleni. Meidän piti muuttaa toiseen paikkaan, ja perhe ei ollut luonani silloin. Meillä oli vain yksi pieni sänky, jossa mieheni
nukkui. Itse nukuin lattialla, paljaalla sementillä, ja seuraavana päivänä aloin tuntea kipua kehossani. Sanoin: "Hyvä on." Ja
nukuin sementtilattialla yhden kuukauden. "Tuleeko sementistä kipuja? Selvä. Nyt nukut sitten kuukauden sementillä."

Silloin sementti kadotti voimansa Minuun. Ehkäpä sementti alkoi tuntea kipua. Tällä tavalla teidän pitää hallita mieltänne. Ainoa
ongelma on enää oma harkintakyky. "Minun egoni kasvaa, Äiti." Sillä teidän egonne, niin kuin kerroin, kehittyy reaktioista, asioihin
protestoimisesta, ja myös hemmottelusta, jota markkinamiehet keksivät. Mikä tahansa syy sitten onkin, emme ala tekemään
itsellemme psykoanalyysiä. Mutta totuus on, että meillä on myös ego-ongelma. Miksi? Olen jo kertonut teille, että jos ilmapallo
puhalletaan täyteen monta kertaa, se on helppo saada pullistumaan.

Se pullistuu pienimmästäkin ilmavirrasta. Ja siksi pelkäätte, että yhtäkkiä: "Egoni saattaa kasvaa niin suureksi, että minusta
tulee kuin ilmapallo, joka leijailee jossain ilmassa." Mutta siitä pääsee eroon, kun tietää, että on valaistunut sielu. Kunnioittakaa
itseänne. Silloin, kun alatte kunnioittaa itseänne, ette joudu egon ansoihin. Yksinkertaista. Kunnioittakaa itseänne. Sanokaa:
"Olen sahaja-joogi, miten voin käyttäytyä tällä tavalla? Loppujen lopuksi olen sahaja-joogi." Näin teihin kehittyy eräänlainen
arvokkuus, ja alatte vierastaa typerien asioiden tekemistä, sillä ego tekee ihmisestä typerän; se on aivan totta.

Jos siis kehitätte kunnioitusta itseänne kohtaan: "Olen sahaja-joogi, joten en voi käyttäytyä näin. Olen sahaja-joogi." Jos sanotte
näin itsellenne, niin hämmästytte, miten sahaja-joogin arvokkuus pitää teidät tiukasti maan pinnalla. Ette lankea egonne ansaan.
Toisella puolella ovat ehdollistumat ja toisella ego. Yksinkertaisesti sanottuna: ego. Teidän pitää kehittää arvokkuutta
itsessänne. Yllättävää kyllä, eläimillä on 'maryadat'. Eli tiikeri ei käyttäydy kuin käärme, eikä käärme kuin tiikeri. Nyt olemme siis
sahaja-joogeja.

Olemme ihmisolentojen tiikereitä, olemme ihmisolentojen leijonia, kaikkein korkeimpia; olemme kaikkein korkeimpia
ihmisolentoja. Ei ole tarpeen kantaa kymmentä mitalia rinnassaan osoittamassa, että olette jotain suurta, mutta te olette
sahaja-joogeja, olette maha-joogeja (suuria joogeja). Kehittäkää tätä itsekunnioitusta, ja tulette yllättymään, miten teistä tulee
heti nöyriä, miten nöyryys tulee teihin. Olen nähnyt joidenkin sahaja-joogien istuvan näin, joskus näin, ja joskus, jos heillä on
Vasenta Vishuddhia, pää on näin, ja jos Oikeaa Vishuddhia, pää on näin. Mutta näette sen itse. Niin kuin sulhasen kuuluu
pukeutua ja muistaa: "Olen sulhanen, en voi käyttäytyä kuin muut nuoremmat pojat. Minulla pitää olla oma persoonallisuuteni.
Olen sulhanen ja olen menossa naimisiin. En voi käyttäytyä kuin muut ystäväni siellä." Teidän pitää käyttäytyä tietyllä tavalla.

Omaksukaa tämä. Siltikään emme tiedä, että olemme sahaja-joogeja. Heti, kun ymmärrämme olevamme sahaja-joogeja,
arvokkuus alkaa kehittyä meissä, ja sen arvokkuuden avulla voitte myös nähdä, mitä väärää teidän omassa maassanne on ja
mikä on moraalitonta. Kaiken Ranskassa tapahtuneen perusteella näette, mitä vikaa Ranskan laeissa on. Mutta ranskalaiset
ovat kiinnostuneita ennemminkin juomisesta, syömisestä ja muusta sellaisesta, joten he eivät juuri välitä muusta. "Ooh, antaa



olla, ei meitä lait kiinnosta, antaa niiden olla kuin ovat, ei sillä väliä, kuka jaksaa vaivata mieltään tällaisilla asioilla, eivät ne ole
niin tärkeitä. Kunhan vain saa jotain juotavaa …" Menitpä mihin tahansa ranskalaiseen kylään seitsemän aikaan illalla, siellä ei
tapaa ketään, ei edes juoppoa. Kaikki istuvat sisällä juomassa. Se on suurin uskonto, suurinta ajanvietettä. Seuraavana päivänä
ihmiset ovat krapulassa, ja niinpä he näkevät kaiken nurinpäin.

Kuten ne toimittajat, jotka menivät Intiaan, näkivät siellä rautaportin, ja luulivat sitä Hitlerin rautaesiripuksi. Kaikki oli kasvanut
niin suureksi ja vääristynyt krapulan takia. Koko elämä on länsimaissa kuin krapulaa. He näkevät asiat joko liian suurina tai liian
pieninä, eivät sellaisina kuin ne ovat. Suurin osa länsimaissa luettavista kirjoituksista ja kirjoista - psykologia ja kaikki sellainen,
ovat suurimmaksi osaksi juoppojen kirjoittamia. Jos tuntee heidän elämäänsä, he ovat olleet juoppoja. Miksi meidän pitäisi
ottaa vakavasti se, mitä he ovat kirjoittaneet? Lukuunottamatta muutamaa hyvin harvaa oivaltanutta sielua, suurin osa heistä oli
juoppoja. Kuten kreikkalaisista tragedioista kirjoittaneiden on täytynyt olla todella juovuksissa - he olivat varmaankin ensin
juoneet paljon, ja ruvenneet sitten kirjoittamaan. Sillä yleensä juopot kirjoittavat: "Miksi eläisin, kuolla mun täytyy."

Meillä on Intiassakin tällaisia, jotka ovat kirjoittaneet 'ghazaleja', ja sanovat aina: "Miksi meidän pitäisi elää, meidän pitäisi
kuolla." Oli eräs runoilija, joka sanoi: "Te vain puhutte kuolemisesta, miksi ette päätä päiviänne?" Ymmärrätte siis, että se mitä te
kirjoitatte ja sanotte, on korkeampaa kuin kenenkään näiden. Sahaja Yoga on toiminut teissä niin hienovaraisesti, että ette tiedä
mitä olette. Tänään, Guru Pujassa, te palvotte Guruanne. Samalla Minä kumarran sisällänne olevaa gurua. Antakaa gurunne tulla
esiin ja näyttäytyä. Teillä on hyvin erityislaatuinen Guru - en ole teille ankara ja olen hyvin lempeä. Kuten kerroin teille,
pohjimmiltaan kysymys on siitä, että tämä ei ole tarkoitettu yksilöille, vaan kollektiiville. Ja jos jonkin täytyy levitä kollektiivisesti,
teidän on ymmärrettävä, että se voi tapahtua vain rakkauden avulla.

Emme voi levittää Sahaja Yogaa millään muulla tavalla, koska emme voi olla kuin Hitler, joka levitti väärää, vihan sanomaa.
Sanoma voi olla joko viha tai rakkaus. Jos opettaa ihmisille, että vihaamme jotakin - fundamentalismia, sitä taikka tätä - löytyy
heti tuhansia valmiina taisteluun. Voi kohottaa ihmisten perusolemusta ja sanoa: "Tulkaa kaikki mukaan taisteluun." Rasismi,
kaikki sellainen, jopa nationalismi. Hyvä on, he ovat ihmisiä. Mutta kun puhun rakkaudesta, se on hyvin erilaista. Yrittäkää
ymmärtää. Kollektiivisen työmme vuoksi meidän on tiedettävä, että rakkaus on energian lähde, joka saa asiat kasvamaan
elävällä tavalla. Tämä energia on elävää energiaa.

Yrittäkää ymmärtää tämä. Tätä ihmiset eivät ymmärrä. Rakkaus ei tarkoita sitä, että halaa ihmisiä tai jotain sellaista, vaan se on
elävä energia, joka ymmärtää, joka saa ihmisen kasvamaan. Toivon, että olette nähneet kirjani ja lukeneet sitä. Siinä olen
kuvannut teille hyvin selvästi, mikä sisällämme toimiva elävä energia on. Kaikki elävä, esimerkiksi tämä kukka tässä; en voi
käskeä sitä kasvamaan suoraan. Se kasvaa omalla tavallaan - antaa sen tehdä niin. Se on kaunis, koska minkään kukan ei
tarvitse näyttää samanlaiselta. Elävä energia ei koskaan tee mitään samanlaiseksi kuin toinen - vain muovista voi tehdä
samanlaisia. Kun se kasvaa, se kasvaa omalla tavallaan.

Kaikki sisällenne rakennettu elävä energia, toimiva energia - se puhkeaa kukkaan itsestään. Tarvitaan vain puhtaan rakkauden
vettä. Katsotte guruna itseänne puhtaalla rakkaudella toisen ihmisen kautta: "Mitä sellaisia vikoja minussa on, jotka estävät
minua pääsemästä eteenpäin." Guruna voitte myös huomata, kuinka kohdella toista ihmistä rakkaudella niin, että hän pääsisi
lähemmäksi todellisuutta. Tämä on hyvin lempeä ja rakastava prosessi, jossa voitte todella nauttia rakkaudestanne. Jo tieto
siitä, että rakastaa niin monia ihmisiä, on suurenmoinen. Ja tunnette itsekin: "Rakastan niin monia ihmisiä." Mutta sen pitäisi olla
'samadristhi' - tarkoittaa, että teidän pitää nähdä jokainen samoin silmin, samanarvoisina. Näette kaikki ihmiset samoilla silmillä,
eikö niin? Teillä on vain kaksi silmää.

Mutta näette jokaisen ihmisen samoin silmin - he ovat erilaisia. Hyvä, näette heidät erilaisina. Mutta silmänne eivät tee eroa
heidän välilleen. Silmänne eivät näe jotakin ihmistä mustana, jotakin valkoisena tai sinisenä. Ne näkevät heidät sellaisina kuin he
ovat. Kun alatte nähdä samadrishtin kautta tarkoittaa, että samoin silmin, samanlaisina, eivätkä ajatukset muuta niitä. Sillä
teidän oma mielenne vääristää asioita, ja alatte nähdä ihmisiä erilaisina. Näen silmilläni tuulettimen. Mutta jos mieleni on
poiskytketty, saatan nähdä sen ihmisenä. Jos olette tervejärkisiä, silloin näette jokaisen sellaisena kuin he ovat.

Tätä on samadrishti, eli katsotte jokaista samoin silmin. Älkää antako mielenne vääristyä ajattelemaan: joku on läheisin



ystävänne, joku on toiseksi paras, joku kymmenenneksi paras ja joku on vihollisenne. Kun alatte katsoa asioita tällä tavalla,
kaikki asettautuu oikeaan muotoonsa. Muuten voi tulla hulluksi. Pitäisi olla myös 'samyak' - se tarkoittaa 'yhteinen'. Tiedon pitää
olla yhteistä. Kun silmänne katsovat, ne näkevät missä istutte, missä olette, missä kukin henkilö istuu ja mikä heidän suhteensa
on. Näin tieto muista ihmisistä on suhteessa toinen toiseensa. Oletetaan, että on mies, jolla on lapsi, ja heidän välillään on
ongelma. Pystyäkseen lähestymään tätä henkilöä on tiedettävä, että hänellä on lapsi.

Häntä ei voi ottaa erilleen muista ihmisistä, häntä ei voi tarkastella yksilönä. Ajatellaanpa vaikka jotakin henkilöä, joka on vaikka
Englannista tai Italiasta. Häntä taas pitää yrittää ymmärtää hänen taustansa kautta. Se tausta on hänen ympärillään, joten hän
on sen mukainen. Jos teillä olisi tällaiset tiedot toisista, ei olisi mitään ongelmia, ei riitelyä, ei mitään. Muuten ihminen on koko
ajan ristiriitaisessa tilanteessa, ja sen takia hän tuntee itsensä väsyneeksi. Silmät eivät reagoi; silmät vain näkevät. Mitä tahansa
onkin, ne vain näkevät. Silmät eivät koskaan reagoi, mutta mieli reagoi. Ja tämä reagointi on syypää siihen, että asenteenne
ihmisiä kohtaan vääristyy.

Teidän on saavutettava todistajan tila - kuten Gyaneshwara sanoi, "niranjan pahane, niranjan pahane" - katso toista ihmistä ilman
reaktiota. Vain katsomalla jotain henkilöä tiedätte hänestä kaiken, kun katsotte häntä 'niranjan pahane'. Koska niin kauan kuin
mieli on mukana, ette näe henkilöä sellaisena kuin hän on. Mutta heti kun katsotte henkilöä, niin tiedätte kuka hän on. Silloin
tunnette heti hänen chakransa, kundalininsa ja pääsette selvyyteen kaikesta. Mutta mieli, joka on täynnä kaikkea joutavaa, ei
päästä teitä sille tasolle. Meidän on kehitettävä itsellemme 'niranjan pahane' -silmät, jotka vain näkevät. Siitä alkaa
kiintymättömyys, jolloin automaattisesti ette arvostele ketään, koska mieli ei ole ketään ihmistä vastaan. Ettekä rakasta ketään,
koska mieli ajattelee niin, ettei voi muodostaa erillisiä ryhmiä; teillä voi olla ihmisiä, jotka ovat rakkaita, ja toisia, jotka eivät ole.
Jos joskus en hymyile joillekin ihmisille, he nurisevat ja sanovat: "Äiti ei hymyillyt minulle."

Enhän voi koko ajan pitää hymyä kasvoillani. Teidän pitää ajatella hieman kasvolihaksianikin. Miten voisin koko ajan pitää päällä
hymyä? Mutta jotkut ihmiset ovat kovasti pahoillaan: "Näettekö, tällä kertaa Äiti ei hymyillyt." Minun pitää siis hymyillä koko ajan
kaikille. Yritän kyllä. Asenteen muihin ihmisiin täytyy siis olla 'niranjan'-asenne, koska on kysymys kollektiivisesta työstä. Se ei ole
väkinäistä, eikä siinä ole mitään pakottamista, koska kyse on elävästä työstä, eikä sitä voi pakottaa. Mutta tämä työ epäilemättä
luo harmoniaa, rakkautta, huolenpitoa ja yhtenäisyyden tunnetta. Kuvitelkaa, että ajattelee jostakin ihmisestä, että hän on teille
epäystävällinen, tai jotain vastaavaa… se on kamalaa.

On parempi ajatella, kuinka voisitte olla ystävällinen tälle henkilölle. Asenteen pitäisi olla sellainen, että kuinka ystävällinen voisin
olla tälle henkilölle. Kun joku on teille vihainen, on helppoa lähteä mukaan tappeluun: "Siitä vaan. Sinä olet vihainen, minäkin
olen." Ei. Pitää vain mennä ja kutittaa. Yksinkertainen juttu. Ja siitä voi nauttia. Vihasta ei voi nauttia, kilpailemisesta ei voi
nauttia eikä erillisyydestäkään voi nauttia. Niin kuin tämä käsi nauttii tästä toisesta kädestä, samalla tavalla teidänkin pitää
nauttia toisistanne.

Jos ette pysty siihen, silloin ette ole ymmärtäneet koko asiaa. Kollektiivisesta kehittymisestä meidän on tiedettävä, että emme
voi kehittyä, jos meillä ei ole kollektiivisuuden tunnetta, tunnetta siitä, että olemme osa yhtä olemusta. Jos vedän itseäni
korvasta, niin korva ei lähde irti, vaan koko kehoni tuntee kipua. Siksi sanonkin, että on parempi vetää molemmista korvista. Kun
alatte nähdä tällä tavalla itseänne, hämmästytte, miten itseä kohtaan kehittyy lempeää huumoria. Ja teistä tulee hyvin
mielenkiintoisia, vetovoimaisia persoonia, joiden seurassa on mukava olla, hyvin mukava olla. Kaikki haluavat tulla seuraanne.
Tämä on merkki siitä, että Guru-periaatteenne on valaistunut. Tietysti teille on kerrottu, että pitää kehittää kiintymättömyyttä; ei
saa olla mitään kiintymyksiä siihen, eikä tähän, eikä mihinkään. Tämä on kaikki vain puhetta.

Oikeastaan vain itsetutkiskelu ja omaksuminen, tai paremminkin tieto omasta syvyydestä antavat jo tämän kiintymättömyyden
tunteen. Kun tiedätte olevanne sahaja-joogeja, ja teidän jumalallisuutenne syvyys on suuri, niin jo se itsessään riittää tekemään
teistä kaikkein suurimman gurun. Oikeastaan en ole enää Guru, en ole koskaan ollutkaan - olen Äiti. Guruna olen toivoton tapaus.
Sillä Guru, joka ei osaa olla ankara, on hyödytön, ja Minun on valmistauduttava sanomaan asioista ihmisille. Jos kahden ihmisen
välillä on ongelma, ja jos siitä on kulunut aikaa, ennen kuin olen voinut puhua heille, niin silloin aloitan sanomalla Itselleni: "Miten
voisin tulla ankarammaksi?" "Hah", jos jotain tapahtuu spontaanisti, niin silloin sanon: "Miksi teette tällaista?" Korkeintaan silloin,
spontaanisti. Teidän pitää siis kehittää sisällenne erityistä guru-ominaisuutta, joka on hyväksi kollektiiviselle työlle. Muistakaa



jälleen, että kysymys on kollektiivisesta työstä.

Tänään te palvotte omaa Guru-periaatetta sisällänne, kun palvotte Minua. En sano, että teidän pitää yrittää seurata Minun
esimerkkiäni, koska olen toivoton tapaus monessa asiassa. Esimerkiksi, en ymmärrä pankkiasioita enkä raha-asioita. On niin
paljon asioita, joita en ymmärrä. Oikeasti. Olen toivoton tapaus; lakiasioistakaan en ymmärrä. Tarkoitan, että teidän ei pidä olla
sellainen kuin Minä. Mutta teidän pitää pystyä sanomaan kuten Minä: "Minulla on tällaisia puutteita." Mutta yksi asia teillä pitää
tietenkin olla: täydellinen tieto Sahaja Yogasta tai halu oppia tietämään kaikki Sahaja Yogasta. Jos tämä toteutuu, silloin
pääsette sukeltamaan syvälle tiedon valtamereen.

Kaikki mitä haluatte tietää, sen tulette tietämään. Mutta teissä on oltava halu tietää. Älkää koskaan olko tyytyväisiä, että
tietäisitte tarpeeksi Sahaja Yogasta, ei koskaan. Kaikkeen muuhun voitte olla tyytyväisiä. Mutta Sahaja Yogaa minun pitää vielä
oppia tietämään aivoillani ja sydämelläni. Tiedon pitää olla sydämessäni eikä vain aivoissani. Minun pitää tietää aivoillani, ja
tiedon pitää olla sydämessäni. Jos vaikka katsotte elokuvaa, katsotte King Kongia. Silloin tiedätte, että se on King Kong, ei sillä
väliä, vaikka se onkin elokuva. Normaalisti tietomme on sellaista.

Mutta, jos näkisitte herra King Kongin seisovan täällä: "Voi Luoja, onko se täällä." Samalla tavalla, kun tieto on aivoissamme,
kaikki on kuin elokuvaa, … se ei ole sydämessämme. Mutta, kun tieto on sydämessä, se toimii. Se ei toimi aivojen kautta.
Aivoissa tieto pysyy paikallaan, mutta sydämessä se toimii. Ja sydämessä sijaitsee henki. On helposti nähtävissä, että olemme
ihmisiä, jotka elämme enemmän aivoillamme, kuin sydämillämme. Teidän pitää tietää, että elämme todellisuudessa ja King
Kong seisoo edessämme. Ette vain katso elokuvaa, vaan kaikki on todellisuutta. Todellisuudessa sydämen on toimittava, eikä
aivojen, koska todellisuus on olemassa vain sydämen kautta, ei aivojen.

Kun ymmärrätte tämän, silloin avaatte sydämenne ja laajennatte sitä: "Tämä on nyt sydämessäni." Kaikki tulee olemaan teille
hyvin selkeää. Tulette tietämään kaiken selkeästi; sen mitä täytyy tehdä, miten toimia, miten ratkaista ongelmia. Jos laitatte
kaiken tiedon Sahaja Yogasta sydämiinne - ensin teidän pitää laajentaa sydämenne, muuten sinne ei mahdu valtamerta - silloin
näette: "Tämä on Sahaja Yoga" Minulle kaikki on Sahaja Yogaa, talon ostaminen, tänne tuleminen, kaikki tämä on Sahaja Yogaa.
Voin nähdä sen selkeästi. Kaikki mitä näen, yhdistän sen Sahaja Yogaan välittömästi: "Tämä on Sahaja Yogaa." Miksi tämä asia
on näin? Siksi, että se on Sahaja Yogaa. Tämä on Sahaja Yogaa. Alatte nähdä Sahaja Yogaa kaikkialla, kun sydämenne tietää
sen, mitä aivonne tietää.

Tiedän ihmisiä, jotka tuntevat hyvin kaikki mantrat, tietävät kaiken, mutta eivät sydämissään. Laittakaa tieto sydämeenne.
Sahaja Yogassa guruksi ei tulla aivojen kautta, vaan sydämen kautta. Jumala siunatkoon teitä kaikkia. Guru Pujan aluksi hän
lukee teille ääneen. Guru Gitaa en ole aikaisemmin antanut kenellekään luettavaksi. Syy ei ole siinä, etteikö se olisi totta. Se on
totta. Shiva kertoo siinä Parvatille mikä on Guru. En ole antanut sitä teille, koska kaiken maailman gurut sanovat: "Hyvä on, minä
olen sinun gurusi, ja tässä on Guru Gita."

Guru Gitassa sanotaan, että antakaa kaikki rahanne, kaikki omaisuutenne, koko itsenne - prana, mana, dana' - ruumiinne,
mielenne ja kaikki gurulle ja tulkaa typeriksi idiooteiksi. Ja niin ihmiset antavat kaiken guruillensa. Siksi en halunnut antaa sitä
teille. Mutta tänään olen pyytänyt Rajeshia lukemaan sen ensimmäistä kertaa. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että teidän pitäisi
tehdä samalla tavalla, kuin mitä Shiva tässä kertoo. Rajesh: Om twameva sakshat, Shri Adi Guru, Sakshat Shri Adi Shakti Sakshat
Shri Dakshinamurti, Shri Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. Guru Gitassa Shri Shiva, joka tunnetaan myös nimellä Shri
Dakshinamurti, 'Hän, joka katsoo etelään', kertoo Shri Parvatin pyynnöstä Hänelle, kuka on Guru … Kuulevatko kaikki? …
kovempaa. Laittakaa ääntä kovemmalle. Ja Shri Shiva kertoo Shri Parvatille Guru Gitassa, kuka Guru on.

Aluksi Hän kertoo, että sanassa 'guru' ensimmäinen äänne, 'gu' korostaa 'mayan' (harha) ominaisuutta, kun taas toinen äänne,
'ru', tuhoaa mayan aiheuttaman illuusion. Ennen kaikkea Hän siis tuhoaa mayan aiheuttamat illuusiot. Hän luo ne ja tuhoaa ne.
Yksin Hänellä on tämä asema, ja siksi Gurun asema on kaikkein korkein, ja sitä eivät jumalatkaan saavuta, ja he kaikki palvovat
Shri Gurua. Tervehdys Shri Gurulle, joka nostaa ylös helvetin mereen pudonneet istuessaan maallisen puun oksalla. Tervehdys
Shri Gurulle, joka on Shri Brahmadeva, Shri Vishnu ja Shri Shiva, ja joka yksin on korkein Brahma. Tervehdys Shri Gurulle, joka on
luonut kaiken tiedon ihmisten hyväksi, niin että heillä olisi silta, jonka avulla ylittää maallisen maailman valtameri. Tervehdys Shri



Gurulle, joka avaa silmät häneltä, joka on sokeutunut tietämättömyyden pimeydestä, sivelemällä niihin tiedon kajalia. Tervehdys
Shri Gurulle, joka on saavuttanut valaistumisen maailmassa. Sinä olet Isäni, Sinä olet Äitini, Sinä olet Veljeni ja Sinä olet
Jumalani.

Tervehdys Shri Gurulle, joka on Totuus, ja tämän Totuuden valossa maailma tulee esiin, ja Sinä olet ilo, joka lumoaa sen
maailman. Tervehdys Shri Gurulle, joka on Sat, puhdas olemassaolo, Totuus - joka tietää sen, että muotojen ja kohteiden
maailma lakkaa näyttämästä todelliselta. Tervehdys Shri Gurulle, jonka muoto on toiminnan syy, ja joka on alkusyynä kaikessa
toiminnassa. Tervehdys Shri Gurulle, jonka olemassaolo kaiken toiminnan alkusyynä tuo ykseyden, kollektiivisuuden ja
yhdentymisen erilaisiin muotoihin ja kohteisiin. Tervehdys Shri Gurulle, jonka kaksi lootusjalkaa häivyttää kaksinaisuuden
kuumuuden, ja joka pelastaa meidät kaikilta onnettomuuksilta. Tervehdimme Shri Gurua puheellamme, mielellämme,
huomiollamme ja silmillämme, sillä Guru on totisesti Shri Shiva ja Shri Shakti yhdessä, ja jonka kaksi lootusjalkaa ovat punaiset
ja valkoiset ja suurenmoiset. Meditoin Shri Gurua, äännettä 'gu', joka näyttää tilan kolmen gunan yläpuolella, ja 'ru', joka näyttää
muodon ilman muotoja, ja joka antaa meille muodon, joka on kolmen gunan yläpuolella. Kumarramme yhä uudelleen ja
uudelleen Shri Gurua siitä, että Hän on tuhonnut Itseoivalluksen kautta kaikki karmamme, joita olemme keränneet kaikkien
aikaisempien elämiemme aikana. Kumarramme yhä uudelleen ja uudelleen Shri Gurua, sillä ei ole mitään Shri Gurua suurempaa
periaatetta. Ei ole mitään katumusharjoitusta, jota voi tehdä, sillä korkein katumusharjoitus on saavuttaa Shri Guru, eikä ole
mitään korkeampaa tietoa, kuin Shri Gurun periaate.

Kumarramme yhä uudelleen ja uudelleen Shri Gurulle, joka on näyttänyt meille päättymättömän taivaankannen muodon, joka on
olemassa jokaisessa elävässä ja elottomassa. Tervehdys jälleen Sinulle, Shri Gurulle, jonka lootusjalat ovat timantein koristellut,
jotka ovat 'shrutit' ja Vedojen kimaltelevat lootukset. Tervehdys Shri Gurulle, joka spontaanisti herättää meissä kaikissa puhtaan
tiedon. Tervehdys yhä uudelleen ja uudelleen Shri Gurulle, joka on Chaitanya, ikuisesti tyyni, sekasorron yläpuolella, äärimmäisen
puhdas, naadin, bindun ja kalan yläpuolella. Meditaation alkuperä on Shri Gurun Muoto, pujan alkuperä on Shri Gurun Lootusjalat.
Ensimmäinen puja on Shri Gurun Lootusjalkojen puja. Ensimmäinen mantra, itse mantran alkusynty, on Shri Gurun Puhe.
Ensimmäinen Vapautuminen, kaiken vapautumisen alkusynty, tapahtuu vain Shri Gurun suosiollisuudesta. Sakshat Shri Mataji,
Shri Nirmala Devi, Namoh Namaha. Nyt eri maiden johtohenkilöt voisivat tulla tänne ylös.

Jos johtohenkilöitä on kaksi, he voivat tulla molemmat. Jumala siunatkoon teitä. Ganesha mantra voidaan sanoa kerran. Atharva
Sheersh voidaan sanoa - Voitte sanoa Atharva Sheershan - kerran. Ja kaikki voisivat kaataa vettä Jaloilleni.
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Shri Buddha Puja, “You must become desireless”. Deinze (Belgium), 4 August 1991.

Olemme tänään kokoontuneet tänne tekemään pujaa Buddhalle. Kuten tiedätte, Buddha oli kuninkaan poika. Eräänä päivänä
Hän kauhistui nähdessään tiellä hyvin köyhän ja laihan miehen, joka näytti onnettomalta, ja Hän tuli siitä hyvin surulliseksi. Sitten
Hän näki sairaan, joka oli kuolemaisillaan. Sitten Hän näki kuolleen, jota ihmiset kantoivat hautausmaalle. Kaikki tämä järkytti
Häntä syvästi, ja Hän alkoi ajatella asiaa ja etsiä syytä kaikkiin näihin tapahtumiin ihmisissä. Ensiksi, miksi ihmisistä tulee niin
onnettomia tai sairaita, miksi he kuolevat niin onnettomina? Etsiessään vastausta, Hän löysi syyn tähän. Hän kulki tavallaan
ympäri koko maailman: Hän luki Upanishadeja, Hän kävi monen gurun luona, meni moniin henkisen opetuksen paikkoihin,
Benaresiin, kaikkialle. Ja lopulta, istuessaan viikunapuun alla, Adi Shakti herätti yhtäkkiä Hänen Kundaliininsa, ja Hän sai
oivalluksensa. Silloin Hän ymmärsi, että syy tähän kaikkeen oli halu.

Sahaja Yogassa olemme nyt ymmärtäneet, että kaikki muut halut ovat epäpuhtaita. Ensiksi, vaikka halumme tyydyttyisivätkin,
me emme tule tyytyväisiksi. Toiseksi, kaikilla näillä haluilla on heijastusvaikutus. Mitä on siis puhdas halu? Kuten kaikki tiedätte,
se on Kundaliini. Kundaliini on puhtaan halun voima, joka täyttää puhtaan halunne olla henki, olla Buddha, valaistunut. Buddha
tarkoittaa henkilöä, joka on valaistunut. Gautamasta tuli siis Buddha, aivan kuten teistä on nyt tullut sahaja-joogeja. Koska Hän
kävi läpi kaikenlaisia katumusharjoituksia, niin kaikki mitä Hän oppi, tuli osaksi Häntä itseään, mutta Sahaja Yogassa kaikki on
‘sahaj’, spontaania. Päättelemme aina kaikesta: “Kaikki tapahtuu kuitenkin sahaj-tavalla.” Jos yritämme saada jonkin asian
toimimaan, sanomme aina: “Kaikki toimii spontaanisti.

Kaikki on hyvin, Äiti tekee kaiken puolestamme.” Tämä on yleinen virhe Sahaja Yogassa. Laittaisinko teidät kaikki käymään läpi
pitkän prosessin, vai antaisinko teille oivalluksen, se Minun piti päättää. Koska tänä sekaannuksen aikana ei voinut olla paljon
aikaa antaa teidän käydä läpi kaikkea sitä, mitä Buddha kävi läpi. Ja Hänhän oli yksi henkilö, kun taas Minun piti tehdä se teille
kaikille. Se olisi ollut hyvin vaikeaa. En tiedä kuinka moni olisi jaksanut tehdä sen. Suurin osa olisi keskeyttänyt puolivälissä, tai
ehkä jo neljänneksen jälkeen. Niinpä se tehtiin sahaj-tavalla. Teidän ei tarvinnut istua viikunapuun alla. Lopulta te saitte
oivalluksenne. Kundaliininne heräsi, ja saitte valaistumisen.

Mutta valaistuminen, jonka Buddha sai, ei ole meissä, koska meidän chakramme eivät ole puhdistuneet samalla tavalla kuin Hän
oli puhdistanut omansa. Meidän kehomme, mielemme ja asenteemme pysyivät entisellään, kun saimme oivalluksen. Samalla
tavalla kuin katsoitte Jumalan taloa, te katsotte edelleen Jumalan taloa, vaikka olette astuneet talon sisään, ja teidän pitäisi
katsoa ulos ikkunoista. Unohdatte tämän. Ja vaikka istumme nyt mäenharjalla, poissa kaikesta ruuhkasta ja liikenteestä, silti
pelästytte, kun näette auton. Ette tiedä istuvanne mäenharjanteella, jonne Äitinne on teidät asettanut. Tällä tavalla siis
käyttäydytte. Kun saan raportteja sahaja-joogeista, ihmettelen sitä, että he eivät tiedä olevansa nyt oivaltaneita sieluja. Sen takia
Buddha puhui elämisestä ilman haluja. Se ei ole mahdollista ennen oivallusta, ja sen jälkeenkin huomaan, että se on vaikeaa.

Jonkinlaista hienojakoista halua on vielä olemassa, ja siellä missä teidän pitäisi työstää sitä, te ette työstä, vaan sanotte:
“Meidän egomme suurenee.” Aina kun se meille sopii, me toimimme näin, aina kun se sopii, me toimimme noin. Ratkaisu tähän
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on sellainen, jonka olen Itse löytänyt, ja se kuuluu: tämä on kollektiivinen tapahtuma. Henkilö, joka on yksilöllinen, ei koskaan
pääse yli egostaan. Individualisti ei pääse yli egostaan. Ihminen, joka elää omaa elämäänsä ja haluaa nauttia kaikesta yksin, ei
pääse koskaan yli egostaan, koska hän ei ole käynyt läpi kaikkia koettelemuksia. Jos haluat olla individualisti, silloin on ehkä
parasta käydä läpi kaikki koettelemukset ja tulla sen jälkeen takaisin. Ratkaisu on se, että pesemme puhtaaksi kaikki
chakramme, puhdistamme elämämme kollektiivissa, ja se on ratkaisu ego-ongelmaamme. Aikaisemmin kaikki työskentelivät
itsensä kanssa yksinään. Esimerkiksi, ihmisen piti mennä Himalajalle jonkun gurun oppiin, ja sitten guru heitti hänet ulos. Sitten
hän meni toisen gurun luo, työskenteli siellä, ja sitten tämäkin guru heitti ulos.

Sitten hän syntyi seuraavaan elämään, ja taas hänet heitettiin ulos. Lopulta, jos yksi guru hyväksyi oppilaakseen, oikein hyvä.
Häntä hakattiin, piinattiin ja kohdeltiin kaikin tavoin huonosti, pantiin roikkumaan pää alaspäin. Sitten lopulta, jos joku guru pääsi
jotakin yksilöä lähelle, hän saattoi antaa oppilaalle oivalluksen. Tämä oli tilanne. Mutta Sahaja Yogassa ovi on avoin - kuka vain
voi tulla sisään, kuka tahansa. Saamaan oivalluksen. Koska uskon kollektiiviin, ja kollektiivinen elämä antaa teille varmasti sen,
minkä Buddha sai omilla ponnistuksillaan. Mutta siinäkin epäonnistumme, että emme tiedä miten olla kollektiivisia.
Individualismi on koko ajan ympärillämme.

Kaikilla mahdollisilla tavoilla ajattelemme yksilöinä. Siellä missä kollektiivisuus on toiminut, Sahaja Yogakin on kukoistanut; ja
missä se ei ole toiminut, siellä on ollut ongelmia. On hyvin tärkeää, että katsomme itseämme, näemme itsemme ja näemme
kuinka kollektiivisia olemme. Nautitko kollektiivisuudesta, vai et? Pyritkö kollektiivisuuteen, vai et? Heti, kun ajattelin Cabellaa -
paikkaa, jonka olette nähneet, ja ajattelin perustaa sinne pienen ashramin joen lähelle teitä varten, niin heti ihmiset sanoivat: “Äiti,
saammeko laittaa omia taloja sinne itsellemme?” Välittömästi. Mitä merkitystä sillä sitten olisi? Ja sitten ihmiset soittaisivat
Minulle: Äiti, tulisitteko kotiini päivälliselle. Tulisitteko pieneen kotiini teelle.” Ei sellainen Minua kiinnosta. Jos ette todella tule
Sahaja Yogassa kaikilla tavoin kollektiivisiksi, ette voi nousta, ettekä pestä itseänne puhtaaksi, ette pysty puhdistamaan
itseänne.

Tätä Hän ei sanonut, mutta tavallaan Hän sanoi kuitenkin, koska sanoi: “Buddham sharanam gacchami.” Ensiksi luovutan itseni
Itseoivallukselleni. Sitten Hän sanoi: “Dhammam sharanam gacchami”, joka tarkoittaa, että luovutan itseni sisälläni olevalle
dharmalle. Se tarkoittaa, henkisyydelle. Ja kolmanneksi Hän sanoi: “Sangham sharanam gacchami.” Sangha tarkoittaa
kollektiivia; luovutan itseni kollektiivisuudelle. Mutta Buddha ei silloin tiennyt, miten antaa oivallus suurille joukoille. Niinpä Hän
otti itselleen opetuslapsia, joiden piti ajaa päänsä kaljuksi, olipa sitten kuningas tai kuningatar; piti pukeutua vain yhteen
vaatteeseen, olipa sitten mies tai nainen; sai olla vain yksi matto, jonka päällä nukkua isossa tilassa. Ei aviopareja, ei avioliittoja,
ei mitään. Ja ihmisten piti kerjätä ruokansa kylässä, ja ruokkia gurunsa ja itsensä sillä ruualla, riittipä se sitten tai ei. Näin ei ole
Sahaja Yogassa. Sahaja Yogassa kaikki on nautittavaa heti alusta alkaen, ja ihmisten tulisi olla täydellisen iloisia Sahaja
Yogassa.

Kaikki tämä on siellä. Mutta kollektiivinen ilo - jos ette tiedä miten iloita, silloin ette voi nousta, koska ei ole muuta keinoa. Mitä
katumusharjoituksia vielä tarvitaan? Joillekin ihmisille kollektiivi on katumusharjoitusta, kunnes he alkavat iloita siitä. Ja he ovat
hyvin hankalia: “Näin ei ole hyvä,” he ovat hyvin kriittisiä. Jotkut tällaiset ihmiset jäävät asumaan ashramiin ja kritisoivat kaikkea
koko ajan. “Näin ei ole hyvä. En pidä tästä, en pidä tuosta.” Täällä, täydellisessä tietoisuudessa kukaan ei voi lumota teitä. Jos
olette jonkun lumouksessa, silloin voitte elää miten haluatte. Meidän on täysin tietoisina ja täydessä ymmärryksessä tultava
kollektiivisiksi.



Tämä on yksi ratkaisu puhdistumiseksi. Esimerkiksi: jos käteni ovat likaiset, menen vesihanan luo ja huomaan, että siellä ei ole
kuin tippa vettä, joten en voi pestä. Menen toiseen paikkaan, sielläkään ei ole vettä. Eikä kolmannessakaan paikassa ole mitään.
Lopulta löydän paikan, jossa on vettä. Silloin peseydyn kunnolla, koska tiedän, että missään muualla ei ole vettä. Mutta Sahaja
Yogassa uppoudutte kollektiivisuuden veteen. Jos nautitte kollektiivisuudesta ja osaatte uida siinä, silloin ei ole mitään
ongelmia. Kuten tiedätte, Buddha toimii oikealla puolellamme, Agnyassamme. On yllättävää, että Hänen kaltaisensa Jumaluus
toimii oikealla puolella.

Hän sanoi ensin, että oikealla pitää olla kiintymätön, vailla haluja. Eihän kukaan tee työtä, jos ei ole halua, eikä millään tavalla saa
jotain hyötyä siitä - siis normaalisti, tarkoitan. Mutta teidän pitää tehdä työtä ilman haluja. Vain silloin oikea puoli voidaan voittaa
- hyvin symbolista. Tavallisesti oikeanpuoleiset ihmiset ovat erittäin laihoja, mutta Buddha on hyvin lihava. Tavallisesti
oikeanpuoleiset ihmiset ovat äärimmäisen vakavia, todella vakavia, vaikka heitä kutittaa, he eivät naura. Mutta Buddha nauraa
koko ajan, pitää molempia käsiään tällä tavalla ja nauttii. Näettekö kontrastin. Kun teette työtä ilman minkäänlaista halua, vain
silloin voitte saavuttaa sellaisen tilan, että nauratte koko ajan. Jos ajattelee: “Me teemme tätä työtä”, ja mukana on jokin halu …
Jotkut ihmiset ovat kovin alhaisella tasolla ja haluavat tehdä rahaa, tai haluavat sitä tai tätä - kaikkea joutavaa, mutta kaikki
muuttuu aina vain hienojakoisemmaksi.

Kun teistä tulee hienojakoisempia, niin halutkin alkavat tulla koko ajan hienojakoisemmiksi. Jos ette ole varovaisia, se vain
tapahtuu. Hänen paikkansa on siis oikealla puolella, ja menee täältä vasemmalle. Hän sanoi oikealle puolelle: “Teillä ei pidä olla
mitään haluja,” Mikä kontrasti. Erityisesti lännessä; olen nähnyt ihmisten tekevän vähän jotain ja: “Huh.” Mitä he tekivät? “Nostin
lusikan ylös.” Ja sitten he istuvat alas lusikkansa kanssa. Ja sitten he hämmästelevät, kun Minä en ole koskaan väsynyt. Mutta
Minä en tee mitään. Minulla ei ole haluja. En oikeastaan tee koskaan mitään, olen vain Nishkriya, en tee koskaan mitään.

Kun teistä tulee instrumentteja, antautuneita instrumentteja, kun tiedätte, että ette tee kerrassaan mitään, silloin teistä tulee
oikean puolen mestareita. Miten mestarius saavutetaan? Te ette tee mitään, eikö niin? Menette mihin tahansa kauppaan ja
saatte jättipotin tekemättä mitään. Ette halua mitään, ja yhtäkkiä vain huomaatte, että se, mitä ette ikinä voineet kuvitellakaan,
on siinä edessänne, aivan edessänne, odottamassa teitä. Kun on halu saavuttaa jotakin, ja kun ryhtyy toteuttamaan sitä, sillä on
myös vastareaktio. Jokaisella toiminnalla on vastareaktio. Mutta toiminnalla ilman halua ei voi olla vastareaktiota, koska siihen
ei liity halua. Oletetaan, että eksyn matkallani jonnekin. En koskaan hermostu siitä, sillä ehkä Minun pitää olla siinä paikassa.

Oletetaan, että Minun pitää ostaa vaikkapa linna, oletetaan näin. Silloin ihmiset alkavat… Jos pitää ostaa, se on eri asia kuin
haluta. Tarkoitan, että tämä tuli yllättäen myös Minun kohdalleni, kun sanoin: “Minun pitää asua Italiassa, joten Minun on
ostettava talo.” He näyttivät Minulle linnan, joka ei ollutkaan hyvä. Hyvä, ei se mitään. Sitten toisella kerralla kaikki olivat
kiintyneitä. “Teidän täytyy ostaa tämä hinnalla millä hyvänsä,” Jotenkin en pitänyt siitä paikasta kovin paljon, mutta sanoin: “Hyvä
on, täytetään heidän toiveensa.” Niin sitten kävi, että kaikkien oli muutettava pois, ja ostettava toinen talo, jota he eivät olisi
halunneet ostaa. Minä olin hyvin tyytyväinen siihen, koska en halunnut mitään, ja se talo osoittautuikin kaikkein parhaaksi. Syy on
se, että se mikä on parasta, se tapahtuu Minulle. Eli, mitä tahansa Minulle tapahtuu, tiedän sen olevan parasta, se on hyväksi
Minulle, se on hyväksi Sahaja Yogalle. Jos joku vaikka arvostelee Sahaja Yogaa, se on oikein hyvä, se on erinomainen asia.



Esimerkiksi Intiassa oli eräs aikakauslehti, johon Rajneesh (eräs väärä guru) sai jonkun tekemään jutun Minua vastaan. Mutta
tämä nainen oli varastanut Minun valokuviani ja antanut niitä lehteen, ja perheessäni kaikki olivat hyvin vihaisia, veljeni ja
mieheni halusivat haastaa lehden oikeuteen. Sanoin: “En pidä ajatuksesta, että lehti haastetaan tai mitään sellaista.” Kun sitten
meillä oli ensimmäinen yleisötilaisuus Delhissä, paikka oli niin tupaten täynnä, että en päässyt autolla perille saakka. Niinpä
Minun piti … tarkoitan, että ulkopuolellakin oli kansaa, ja hallin ulkopuolellekin piti laittaa kaiuttimet. Kysyin ihmisiltä, miten he
osasivat tulla tänne? He vastasivat: “Näimme valokuvianne Illustrated Weekly -lehdessä, ja se teki meihin suuren vaikutuksen.”
He eivät olleet lukeneet mitään, eivät sanaakaan, vaan tulivat kaikki paikalle. Yksi heistä oli Harsh, ja hyvin monet tulivat vain
nähtyään valokuvan. Kun tämä nainen varasti valokuvan, se tapahtui meidän hyväksemme, ja … normaalisti olisimme joutuneet
maksamaan paljon, jos olisimme halunneet ilmoittaa jotain - nyt saimme kaiken ilmaiseksi. Sitten perheeni näki, että tämän
lehden toiminta keskeytettiin puoleksi vuodeksi, ja he kärsivät siitä todella suuret tappiot. Sitäkään en halunnut.

Kun ei halua mitään, on onnellinen, koska ei ole koskaan pettynyt, ei ole koskaan hermostunut. Se että ei halua mitään, ei tarkoita
sitä, että tulee jotenkin kummalliseksi tai askeettiseksi tai muuta sellaista, vaan sitä, että ei odota mitään. “Jos teen näin,
tapahtuu näin. Jos teen noin, tapahtuu…” Ei tarvitse huolehtia, tee mitä haluat tehdä. Yksi asia teidän pitää tietää, että teille ei voi
tapahtua mitään pahaa, ja jos jotain pahaa tapahtuu, silloin teissä on jotain vialla. Kerron vielä toisenkin tapauksen. Ensimmäistä
kertaa kaaduin hieman, ihan vähän, en kovin pahasti. Niinpä ihmiset sanoivat, “Ette voi mennä ollenkaan ulos talosta. Ette voi
mennä ulos, koska sataa ja saatte niveltulehduksen.” Minulle ei voi koskaan tulla mitään sellaista, mutta ei se mitään. Niinpä
Minut pakotettiin jäämään sisälle, ja siellä kirjoitin kirjan.

Oli mukavaa, että kaaduin. Muuten kaikki olisivat sanoneet: “Tulkaa tänne, tulkaa.” Koko perheeni oli siellä lomaa viettämässä.
Luojan kiitos. Sain nämä neljä, viisi päivää ja kirjoitin kirjan. Kääntäkää kaikki vastoinkäymiset parhain päin. Jos sattuu joku
vastoinkäyminen, niin hymyilkää vain ja tietäkää, että se on hyväksi teille, löydätte jotain uutta, löydätte jotain parempaa. Mutta
ehdollistuminen on niin vahva. Siksi kehotan: “Olkaa kollektiivissa.” Nyt meillä on esimerkiksi intialaisia, ranskalaisia ja monia
muita kansallisuuksia. Kaikilla on edelleen omat ehdollistumansa. Intialaisten pitää saada intialaista ruokaa joka paikassa.

Tilanne on hyvin vaikea. Siinä mielessä olette parempia, että syötte kaikenlaista … syötte jopa outoa intialaista ruokaa. Itse en
erityisesti pidä intialaisesta ruuasta; se ei ole ravitsevaa. Se on maukkaampaa, mutta ei ravitsevaa. Mutta teille kelpaa aivan
kaikenlainen ruoka, se on teidän hyvä puolenne, mutta teidän halunne ovat toisenlaiset, hieman erilaiset, tiedätte varmasti, Minun
ei tarvitse kertoa niistä. Esimerkiksi, pyysin, että naiset eivät ottaisi liikaa meikkejä ja painavia tavaroita mukaansa, mutta aina
kun he tulevat, miehet saavat kätensä kipeiksi kantaessaan heidän valtavia matkalaukkujaan. En sano, että pitäisi kulkea
ympäriinsä huolittelemattoman näköisenä, mutta tavaraa ei tarvitse olla niin paljon. Tai sitten on aina kilpailua johtohenkilöiden
kanssa, aina on joku kilpailemassa. Lännessä ei olla niin ehdollistuneita ruokaan, vaan kotiin, myös Intiassa; jos saa itselleen
intialaisen vaimon - tai kreikkalaisen, kreikkalainen vaimo myös - hän yrittää pitää miehen vain itsellään, se on hyvin yleistä, olen
nähnyt. He ovat samanlaisia kuin intialaiset, ja he estävät miehensä ja myös oman ylösnousemisensa.

Se on totta. Ja he ovat hyvin dominoivia. Intialaiset naiset eivät dominoi, mutta he yrittävät kontrolloida miestään laittamaan
itselleen oman kodin. Intialaiset eivät tiedä … tiedä mitään kollektiivisuudesta, he ovat niin individualistisia. Sahaja Yogan myötä
he tietysti oppivat vähitellen, kuinka ollaan yhtä muiden kanssa. Tämän lisäksi jotkut ihmiset ovat kulttuuriltaan erilaisia, joten he
pitäytyvät omassa kulttuurissaan. Tietysti pitäisi omaksua kaikki hyvä kaikista kulttuureista, sillä kaikki universaali kulttuuri on
Sahaja Yogassa. On niin paljon asioita, joissa häilymme omien ehdollistumiemme takia. Sen takia, samaan aikaan oli olemassa
toinen suuri inkarnaatio, Mahavira, joka näytti millaisia rangaistuksia saavat ihmiset, jotka ovat kiinni ehdollistumissaan. Hän



puhui kauhistuttavista asioista.

Mitä tapahtuu ihmisille, jotka pitävät kiinni ehdollistumistaan, mihin he joutuvat, mikä heidän kohtalonsa tulee olemaan,
millaiseen helvettiin he joutuvat, tällaisia asioita Hän kuvaili. Kauheita asioita. Tänään en tietenkään aio kertoa niistä. Yhteistä
Mahaviralle ja Hänen aikalaisilleen, kuten Buddhalle, Kabiralle ja kaikille muille, oli se, että he eivät … - ei Kabira niinkään, mutta
Buddha - että he eivät puhuneet mitään Jumalasta, vaan he puhuivat abstraktista, jostakin, jolla ei ollut muotoa. Sillä pahin
ehdollistuma niinä aikoina oli se, että kun ihmiset alkoivat palvoa jotain jumaluutta, he tekivät sitä täysin orjallisesti. Esimerkiksi,
Mohammed Sahibkin sanoi … Hän puhui ‘nirakarasta’. Mutta nämä kaksi menivät vielä pidemmälle ja sanoivat: “Jumalaa ei ole,
ei puhuta Jumalasta juuri nyt, on parempi, että saatte itseoivalluksenne.” Tein alussa samoin. Sanoin: “Ottakaa
itseoivalluksenne.” Koska kuka vain voi alkaa sanoa: “Minä olen Jumala.” Niinpä he eivät puhuneet ollenkaan Jumalasta, vaan
sanoivat koko ajan: “Ei ole Jumalaa, vaan se on Itse teissä.” He tekivät siitä oikeastaan tabun - heitä kutsuttiin nimellä
‘nirishwara’. ‘Nirishwarwad’ ei uskonut - kumpikaan heistä ei uskonut Jumalaan, vaan itseoivallukseen. He tiesivät, että Minä
tulen kertomaan siitä teille.

Buddha on puhunut tulevaisuuden Buddhasta, joka on Maitreya. ‘Ma’ on Äiti, joka on kolmessa muodossa: Mahakali,
Mahalakshmi ja Mahasaraswati. Jos pyydätte buddhalaista esittämään itselleen kysymyksen Maitreyasta, hän saa heti
oivalluksen. Hän puhui Maitreyasta, koska tiesi, että kun Maitreya tulee, Hän tulee kertomaan ihmisille Ishwarasta. Heidän
mukaansa ihmiset eivät olleet saavuttaneet sitä tasoa, että heille saattoi kertoa Ishwarasta. Niinpä he sanoivat, että Jumalaa ei
ole olemassa vain painottaakseen itseoivallusta, ‘AtmAgnyan’- tieto omasta itsestä, itseoivalluksesta. Sain tietää, että
alkuaikojen buddhistit… he olivat tietysti ‘bhishuka’, he olivat askeetikkoja, mutta he olivat kokeneet Pyhän Hengen viileän tuulen,
samalla tavalla kuin gnostikotkin, mutta heitä oli hyvin vähän. Heitä ei ollut niin monta kuin teitä, mutta laadultaan he olivat hyvin
korkealla, koska he olivat kaikki käyneet läpi kovia koettelemuksia. Laadullisesti he olivat hyvin korkealla, ja koska ero heidän ja
muiden ihmisten välillä oli laadullisesti suuri, he eivät pystyneet vaikuttamaan muihin ihmisiin, joten kaikki vain kuihtui. Mutta
meillä on vieläkin zenbuddhalaisiuus, jossa Vidditama oli yksi Jeesuksen … yksi Buddhan opetuslapsista, ja sitten Tao.

Nämä kaksi ilmaisevat Buddhan ajatuksia Sahaja Yogasta. Tao on täsmälleen sama kuin Sahaja Yoga. Tao tarkoittaa: miten
kaikki toimii, ja zeniläisyydessä zen tarkoittaa ‘dhyanaa’, meditaation tilaa. He uskoivat myös Kundaliinin nostamiseen. Siihen
aikaan ei lyöty ihmisten selkärankaan, mutta myöhemmin alettiin lyödä ihmisten selkärankaa kepillä, jotta heidät saataisiin
‘dhyanaan’. Taolaisuus ja zeniläisyys ovat molemmat saman buddhalaisuuden haaroja, sen oikeassa merkityksessä, jossa
puhutaan ylösnousemisesta, mutta ei puhuta Ishwarasta, Jumalasta, mutta päämäärä on sama, eli tulla Buddhaksi. Mutta sekin
on kaikki hävinnyt. Tapasin zeniläisten johtajan, joka tuli luokseni parannettavaksi. Kysyin häneltä: “Kuinka sinä olet johtaja,
mutta et ole edes ‘kashayapa’?” Kashayapa on oivaltanut sielu. Hän kertoi ja tunnusti Minulle, että heillä on ollut yhteensä vain
kaksikymmentäkuusi Kashayapaa, ja se alkoi vasta 500-luvulla.

Heitä oli hyvin vähän, ja nyt se kaikki on hävinnyt. Kuinka onnekkaita siis olettekaan, että olette kaikki oivaltaneita sieluja. Siispä
meidän viikunapuumme on kollektiivi. Meidän on tehtävä itsestämme hienojakoisempia olentoja, jotta voimme olla yhtä
kollektiivin kanssa, ja se on suurta iloa antavaa ja hyvin kaunista. Ne, jotka eivät pysty siihen, eivät voi edistyä Sahaja Yogassa.
Heillä on ongelmia, he aiheuttavat ongelmia ja he häiritsevät kaikkia. Heidän huomionsa on huono, eikä kukaan tiedä mikä
heidän tilansa on. Buddhan viesti meille on tietysti se, että emme saa kasvattaa egoamme. Mutta miten se tehdään? Ensiksikin,
mitä tahansa teette, teidän pitää sanoa: “Minä en tee tätä.



Äiti tekee tämän”, tai: “Jumala tekee, minä en tee mitään.” Jos teistä tuntuu, että teette jotain Sahaja Yogalle, on parempi, että
lopetatte sen tekemisen. Teidän pitää sanoa: “Se sattui vain kohdalleni. Minä vain… En tehnyt mitään, Olin vain paikalla. Siinä
kaikki.” Silloin olette saavuttaneet paljon. Ja toinen asia on halu, minkä tahansa asian haluaminen, pienen tai suuren, tai omien
lasten rakastaminen, vaimon rakastaminen, tämä ’minä, minun’ ja kaikki sellainen; jos tällaiset halut eivät toteudu, tunnette
turhautumista, ja silloin teidän on tiedettävä, että teissä on jotain vialla. Mutta jos ymmärrätte kollektiivisuuden merkityksen,
silloin voitte nousta hyvin nopeasti. Sanoisin, että intialaiset ovat äärimmäisen uskonnollisia ja tavallaan myös kurinalaisia
ihmisiä, mutta heiltä puuttuu kollektiivisuus. Jos he nousisivat ylös kollektiivisuuteen, he voisivat nousta korkealle. Ainoa todella
hyvä kansakunta on mielestäni Venäjä. Kommunismin takia he ovat kollektiivisia eivätkä halua mitään, koska kaikki heidän
halunsa täytettiin kommunistisilla aatteilla, eikä heillä ollut muita vaihtoehtoja, ja he olivat myös kollektiivisia.

Tavallaan kommunismi sopi kansalle, mutta ei hallitukselle. Kun taas toisinpäin - demokratia sopii hallitukselle rahan
tekemiseen, mutta kansa on saanut kärsiä. Olemme siis ihmisiä, jotka eivät ole saaneet tietää kollektiivisuudesta. Sanoisin, että
kollektiivisuus kehittyy nopeammin lännessä, epäilemättä paljon nopeammin, mutta halujen väheneminen on hitaampaa. Ikään
kuin toisilla olisi hampaat, ja toisilla ruoka. Jos näkisimme itsemme sellaisina kuin olemme ja yrittäisimme ymmärtää, että
meillä on joko tämä ongelma tai tuo ongelma. Jos voisitte tavalla tai toisella neutralisoida tämän toispuolisen ongelman,
pääsisitte sinne, sillä jos ratkaisette yhden, joudutte toiseen; ongelmasta toiseen. Seisokaa keskellä ja katsokaa itseänne: “Mitä
haluja minulla on?” Laskekaa ne yksitellen. Jos joudun ajattelemaan: “Mitä haluja Minulla on,” tulen ajatuksettomaksi, todella,
tilanteeni on kamala. Jos Minun pitää ajatella: “Mitä haluaisin nyt,” tulen ajatuksettomaksi.

Joskus sanoin itselleni: “Nyt kehitän vähän egoa itselleni.” En tiedä miten aloittaisin. Täytyyhän Minulla olla egoa, kaikilla
muillakin on, miksei Minullakin? En tiedä miten pääsisin alkuun. Sitten meillä on myös ehdollistumia, joilla saamme aikaan
sellaisen kauheudun kuin syyllisyys. Tämä on myös yksi niistä… Buddhan aikoina ei kenelläkään ollut tällaista ongelmaa
tietääkseni. Tämä on nykyaikainen tekniikka, jolla tunnetaan syyllisyyttä; siinä on jotain nykyaikaista, koska en tiedä, mistä se on
syntynyt. Tämä moderni kauheus, jota kutsutaan ‘syyllisyydeksi’, on todellakin tullut Minun puhdistettavakseni, Buddhan aikana
sitä ei ollut ollenkaan. Muuten Hän olisi kyllä tasoittanut tietä Minulle, mutta niin ei käynyt. Hän jätti Minulle teidän Vasemman
Vishuddhinne puhdistamisen, ja se vaivaa tässä Minuakin koko ajan. Tästä kauheasta asiasta - erityisesti länsimaisten mielissä,
sillä intialaisilla ei ole syyllisyyttä - on päästävä eroon.

Kuten tiedätte, Buddha ja Mahavira tukevat molemmat Agnya-keskusta. Jotta teidän Agnya chakranne olisi kirkas, silloin
toisaalta teidän ei pidä haluta mitään, teidän pitää antaa anteeksi, ‘ksham’. ’Ksham’ on ‘bija’-mantra, joka tarkoittaa
anteeksiantoa; oikean puolen ’bija’-mantra. ’Ksham’, minä annan anteeksi. Ja vasemmalla puolella on ‘ham’.
Vasemmanpuoleinen ihminen tuntee aina: “Voi, olen niin huono.” Tähän hänen pitää sanoa: “Ei, minä olen hyvä.” ’Ham’, ”Minä
olen.” ’Ham’ ja ’ksham’ ovat kaksi ’bija’-mantraa, joita meidän pitää käyttää. Ja jos sanotte ne, ne toimivat, koska nythän teidän
‘prananne’ on muuttunut ‘pranavaksi’, eli teidän henkäyksenne on valaistunut, kylläkin aika heikosti, mutta sillä ei ole väliä.
Teidän mantranne voivat toimia. Teidän pitää käyttää näitä kahta bija-mantraa puhdistamaan Agnyaanne. Mahaviralla on
sellainen ratkaisu tähän, että jos oivalluksen jälkeen Agnyanne tukkeutuu, saatte kovan päänsäryn.

Tämä on Mahaviran tapa toimia. Jos teette jotain väärin, saatte rangaistuksen; jos menette mukaan johonkin väärään, teitä
rangaistaan; teette jotain Sahaja Yogaa vastaan, teitä rangaistaan. Minä en tee mitään, vaan Mahavira, joka toimii
samanaikaisesti. Jos yritätte olla liian nokkela, kompastutte omaan nokkeluuteenne. Nämä kaksi voimaa toimivat oikealta



vasemmalle ja vasemmalta oikealle. Jos käytätte liikaa oikeaa puolta, vasen puoli iskee takaisin, Jos käytätte liikaa vasenta,
silloin oikea iskee takaisin. Ne molemmat toimivat kuin kaksihaarainen hyökkäys. Yksi on se, kun sanotaan: “Älä halua mitään.”
No hyvä, haluatte kuitenkin - siitä tulee rangaistus, tältä puolelta. Esimerkiksi, jotkut ihmiset sanovat: “Haluan lapsia, haluan
saada lapsia.” Heille annetaan lapsia, ja he sanovat: “Äiti, miksi olet antanut minulle tällaisen kamalan lapsen, hän on aivan
hirveä.” Sitten joku sanoo: Äiti, olkaa hyvä, ja antakaa minulle apulainen Maharashtrasta.” Äskettäin oli juuri tällainen tapaus.
Tämä nainen oli kimpussani koko ajan: “Äiti, olkaa hyvä ja antakaa minulle apulainen Maharashtrasta.” Ja hän sai todella
erikoisen tyypin, rangaistukseksi.

He sanoivat: “Ei enää maharasthralaisia,” ja hän oli todella… En ollut koskaan ennen kuullut sellaisesta naisesta. Kauheaa. Koska
nainen vaatimalla vaati, hän sai mitä halusi, ja sanoo nyt: “Ei enää maharashtralaisia, ’baap re baap’, Luoja paratkoon.” “Ei, ei,”
sanoin, “kaikki ovat erinomaisia. Mutta tämä oli erityistapaus, joka tuli vain rankaisemaan sinua.” Jos on jotain haluja - jos menee
tietyn rajan yli, siitä saa rangaistuksen, ja se tulee Mahaviralta. Pieni rangaistus tai suuri. Esimerkiksi, Lontooseen tuli eräs pieni
poika, joka oli kovin mahtaileva, ja hän halusi ostaa jotain itselleen. Vein hänet tavalliseen kauppaan, ja siellä oli oikein kaunis
takki, täytä villaa, mutta hän ei halunnut ostaa sitä. “Haluan mennä suureen liikkeeseen.” Sanoin: “Hyvä on.” “Minä en tule
mukaasi.” Lähetin hänet isänsä kanssa. Ja kun hän tuli takaisin, hän oli ostanut tekokuituisen takin sieltä liikkeestä tietämättä,
että se oli tekokuitua, koska hän ei hyväksynyt takkia tavallisesta kaupasta. Suuressa liikkeessä he myivät hänelle takin kalliilla,
ja tällaisen he saivat.

Sahaja-joogien on tiedettävä, että joka hetki Mahavira on lähistöllä. Buddha on myös siellä ja antaa vihjeitä: “Älä tee tätä. Älä
halua niin paljon.” Hän asettaa rajoja, mutta jos ette kuuntele, niin hyvä on, Mahavira tulee ja ojentaa. Hän joustaa tiettyyn rajaan
saakka, sitten saat päänsärkyä ja kysyt: “Äiti, miksi minulle tulee päänsärkyjä?” Sinähän itse pyysit sitä. Tämä on sellainen
automaatti, että meidän on oltava hyvin varovaisia sahaja-joogeina. Tämän päivän opetuksen pitäisi olla se, että meidän pitää
tulla kollektiivisiksi sisällämme. Meidän ei pitäisi marista ja nurista mistään, vaan nauttia kollektiivista. Kollektiivisuuden toinen
puoli on se, että älkää yrittäkö käyttää kollektiivia hyödyksenne, sillä muuten joudutte ongelmiin. Esimerkiksi, jotkut ihmiset eivät
osaa käyttää kylpyhuonetta. Kun olette kollektiivinen, teidän pitää kunnioittaa muiden kollektiivisuutta.

Toisen ihmisen ei pitäisi millään tavalla kärsiä teidän läsnäolostanne, tai tuntea itseään loukatuksi tai oloaan vaivautuneeksi.
Kun olette kollektiivissa, sen pitäisi olla sellaista, että toinen ihminen nauttii seurastanne, nauttii teidän läsnäolostanne.
Yhdessäoleminen on ongelmatonta. Mutta jos olette vaativia, pyydätte koko ajan jotakin ja ajattelette koko ajan vain itseänne,
ette voi olla kollektiivinen millään tavalla, vaan kärsitte siitä, automaattisesti saatte kärsiä. Jos oivallatte ja ymmärrätte tämän,
teidän Agnyanne tulee kuntoon. Kuten viha. Jotkut ihmiset kerskailevat: “Olen hyvin vihainen hänelle.” Kerskailevat. Mutta jos
muutattekin vihan anteeksiannoksi, niin huomaatte, että teidän sijastanne tämä ihminen joutuukin itse ongelmiin. Viha järkyttää
teitä, mutta anteeksianto tätä toista, automaattisesti. Anteeksianto on suurin ase, joka teillä on.

Tämä näkyy kaikkialla Buddhan luonteessa. Saatte itsekunnioitusta siitä, että mikään ei saa teitä pois tolaltanne. Laivan täytyy
olla merikelpoinen. Jos laskette laivan vesille ja se hajoaa, mitä hyötyä laivan rakentamisesta oli. Mitä hyötyä on sahaja-joogista,
joka on koko ajan poissa tolaltaan? Teidän pitää olla merikelpoisia, ja jos olette merikelpoisia, mikään ei voi häiritä teitä. Norsu
kulkee ja koirat haukkuvat - hyvä on, antaa niiden haukkua. Mitä sillä on väliä? Norsu katsoo sivulleen tällä tavalla, ottaa joskus
vettä kärsällään ja siunaa koirat vedellä. “Hyvä on.



Olkaahan hiljempää, että päänne viilentyy.” Se antaa teille itsetuntoa, ja tiedätte mitä olette - olette paljon korkeammalla kuin
muut. Ja tällä tavalla pääsette eroon egostanne, joka on teidän kaikkein suurin ongelma. “Äiti, miten egosta pääsee eroon?”
Egolle voi sanoa: “Lähde ego.” Kun ’minä’ lähtee, ’Itse’ nousee esiin. Mistä pitäisi loukkaantua? Mistä pitäisi pahoittaa mielensä?
Miksi pitäisi loukata toisia? ‘Ha’, hyvä on, teitä petettiin, oikein hyvä; ainakaan ette itse pettäneet ketään, olkaa iloisia siitä. Heti,
kun teissä ei ole egoa, se tarkoittaa, että olette antautuneet, kukaan ei voi petkuttaa teitä. Ymmärrättekö? Kukan ei voi petkuttaa
teitä, koska on olemassa korkeampi voima, joka pitää teistä huolta.

Tällä tavalla meidän pitäisi ymmärtää Buddhaa. Tällä tavalla … meidän pitäisi tuntea omat Buddhan ominaisuutemme. Tällä
tavalla meidän egomme voi sulaa pois. Kun sanotte: “Äiti, me antaudumme Sinulle,” Se tarkoittaa, että lähetätte tämän kauhean
egon lopullisesti lomalle, sitä se tarkoittaa. Tällä tavalla ego häviää. Luulenpa että teidän kaikkien … juuri nyt teidän kaikkien
Agnyat avautuvat, suurimmalla osalla ainakin. Ja osaatte myös nauraa kaikelle; teette pilaa itsestänne, nautitte kaikesta.

Jumala siunatkoon teitä.  
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Ensimmäinen yleisötilaisuus Prahassa, Tšekin tasavallassa 17. elokuuta, 1991

Kumarran kaikille totuuden etsijöille.

Aivan aluksi Minun on kerrottava teille, että totuus on mikä se on. Me emme voi käsitteellistää sitä emmekä muuttaa sitä.
Valitettavasti emme myöskään voi tuntea sitä tällä ihmisen tietoisuudellamme. Meidän on tultava hienojakoisemmiksi
olennoiksi tietääksemme totuuden, eli, meidän on tultava hengeksi. Sen vuoksi on ymmärrettävä, että se on evoluutioon kuuluva
elävä prosessi. Se on elävä tapahtuma sisällänne, joka tekee teistä henkiä, eikä sitä voi ostaa rahalla. Sen eteen ei voi
ponnistella, vaan se toimii siksi, että olette totuuden etsijöitä. Mitä tahansa kerron teille, teidän on kuunneltava sitä avoimin
mielin kuin tiedemies. Jos se pystytään osoittamaan totuudeksi, teidän on rehellisinä ihmisinä hyväksyttävä se, koska se on
omaksi eduksenne ja koko maailman eduksi. Näemme tässä kauniita kukkia, mutta pidämme niitä itsestään selvänä.

Emme edes ajattele, että ne ovat tulleet aivan pienistä siemenistä. Entäpä silmänne, millaiset pienoiskamerat ne ovatkaan,
mutta niitäkin pidämme itsestään selvänä. Meidän on siis ymmärrettävä, että on olemassa voima, joka tekee tämän elävän työn.
Ensimmäinen totuus on se, että te ette ole tämä keho, tämä mieli, ego, tai ehdollistumat, vaan olette puhdas henki. Toinen totuus
on se, että on olemassa jumalallisen rakkauden hienojakoinen voima, joka tekee kaiken elävän työn. Tämän voiman avulla
olemme tulleet ameban tasolta tälle tasolle, ja tarvitsemme enää vain hyvin pienen läpimurron, tietääksemme totuuden. Me
emme tiedä absoluuttista totuutta. Siksi meillä on erimielisyyksiä keskenämme, taistelemme toisiamme vastaan, käymme sotia.
Mutta jos kaikki tietäisimme totuuden, näkisimme, että niitä on vain yksi. Niin kuin te kaikki näette Minun istuvan tässä, te
tiedätte, että istun tässä, eikä siitä tarvitse kiistellä.

Mutta sitten, kun teistä tulee henkiä, silloin voitte tuntea tämän kaikkialla olevan Voiman, jota ette ole koskaan ennen tunteneet.
Tunnette sen sormenpäissänne, ja tunnette myös Pyhän Hengen viileän tuulen, joka tulee päänne sisältä. Raamatussa kerrotaan
Kaikkivaltiaasta Jumalasta, joka on Isä-jumala, ja Poika-jumalasta, ja Kolminaisuudesta, joka on Pyhä Henki. Mutta kuinka voi
olla olemassa Isä ja Poika, mutta ei Äitiä? Naisia kutsutaan "toisen luokan kansalaisiksi" siksi, että Äiti ei ollut mukana
kahdentoista apostolin kanssa nauttimassa Viimeistä Ehtoollista. Mutta miten Paavali sitten on kuvattuna sinne, vaikka hänkään
ei ollut mukana ehtoollisella? Mutta ihmiset saattoivat tuntea, että Jeesuksen Äiti oli Jumalatar, ja siksi he kutsuivat Häntä
Madonnaksi. Enkä voi ymmärtää sitä, että ne, jotka eivät pidä Häntä Jumalattarena, palvovat Häntä Mustana Madonnana
Puolassa. Samalla tavalla ihmiset ovat aiheuttaneet ongelmia jokaisessa uskonnossa, koska halusivat järjestellä asioita
itselleen sopivilla tavoilla. Niinpä ihmiset päättelivät, että Jumalaa ei ole olemassa, koska mitä uskontoa he sitten seurasivatkin,
niin he saivat tehdä mitä tahansa syntiä.

Niinpä he menettivät uskonsa Jumalaan. Mutta sitten, kun teistä tulee henkiä, tulette tietämään, että on olemassa Kaikkivaltias
Jumala ja Hänen rakkautensa, Hänen kaikkialla oleva elävä Voimansa. Sahaja Yogan avulla voidaan todistaa, että Jumala ja
Hänen rakkautensa voima ovat olemassa. Uskoittepa Jumalaan sokeasti, tai ette ollenkaan, sillä ei ole merkitystä. Monet
ihmiset ovat tulleet kertomaan Minulle: "Me rukoilemme Jumalaa, mutta mitään ei tapahdu. Olemme aivan samanlaisia kuin
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ihmiset, jotka eivät usko Jumalaan." Syy on siinä, että ette ole yhteydessä Jumalaan. Jos tätä laitetta ei ole yhdistetty
järjestelmään, se ei toimi. Jos puhelimenne ei ole yhdistetty, se ei toimi. Siksi aivan aluksi on saatava yhteys tähän kaikkialla
olevaan Voimaan.

Kaikissa teissä on sisällänne tämä jumalallisuus. Voitte kaikki saada Itseoivalluksenne ja yhteyden tähän kaikkialla olevaan
Voimaan. Sitä teidän ei tarvitse epäillä millään lailla. Se on niin yksinkertaista. "Sahaja" tarkoittaa mukana syntynyttä, ja teillä
kaikilla on oikeus saada tämä yhteys, eli jooga, ilman mitään vaikeuksia. Sen tuloksena kaikki fyysiset, mentaalit ja tunteisiin
liittyvät ongelmanne ratkeavat. Myös materiaaliset ongelmat ratkeavat. Mutta ennen kaikkea te astutte Jumalan Valtakuntaan,
joka on ilon valtameri. Tämä tulee tapahtumaan teille. Tämä on äärimmäisen yksinkertaista, ettekä voi saavuttaa sitä lukemalla,
opiskelemalla, tai millään tekemisellä.

Se ei ole mentaali, vaan elävä tapahtuma. Olette tänään saaneet kuulla Kundalinista ja sisällänne olevasta voimasta. Huomenna
kerron teille hengen luonteesta. Näin lyhyessä ajassa on vaikeaa antaa koko kuvaa juuria koskevasta tiedosta. Olen varmaan
pitänyt neljä tuhatta luentoa tästä aiheesta pelkästään englannin kielellä. Täälläkin on paljon valoja, jotka saadaan syttymään
vain yhtä nappia painamalla. Mutta jos Minun pitäisi ensin kertoa teille sähköstä ja sen historiasta, ja kuinka se tuli tänne
Prahaan, teitä alkaisi kyllästyttää. Valot saadaan päälle yhdestä napista, koska kaikki on sisäänrakennettuna. Samalla tavalla
kaikki on sisäänrakennettuna teidän sisällenne. On siis parempi saada ensin valaistuminen, ja vasta sitten tieto hienojakoisista
asioista.

Mutta joka tapauksessa haluaisin teidän esittävän Minulle muutamia kysymyksiä. Pyydän teitä kuitenkin, että ette esittäisi
Minulle kysymyksiä, jotka eivät liity tähän aiheeseen. Pyydän, että ymmärrätte, että en ole tullut tänne ottamaan teiltä mitään.
Olen tullut tänne antamaan teille sen, mikä teille kuuluu. Voitte esittää kysymyksiä. Siirtäkää pois kaikki tämä täältä. Voitte
siirtää kaiken tämän edestä, koska ihmiset eivät voi nähdä Minua. En tarvitse, ottaisin vain silmälasini. Puhuisitko kovempaa.
"Autoitte minua Wienissä - kuulossani oli ongelmia."

Mutta hän ei kuule kovin hyvin. Hyvä on, sitten se johtuu jostain muusta. Katsotaan sitä uudelleen. Oletko meditoinut? Hyvä,
katsotaan sitä uudestaan. Hyvä on, istu alas, niin katsotaan uudestaan Tapaamme huomenna. Eikö heillä ole mitään kysyttävää?
Ihania ihmisiä!

[Kysymys vaikeasti kuultavissa]

Kerroin teille aivan aluksi, että unohtakaa epävarmuus, älkää myöskään tuomitko itseänne. Kysymys koski sitä, että jos he eivät
olekaan valmiita. Teidän Kundalininne tietää teistä kaiken. Hän on teidän äitinne, teidän henkilökohtainen äitinne, ja hän palaa
halusta antaa teille toisen syntymänne. Kuuletko nyt? Kundalinin herättämiseksi meidän on meditoitava kauan aikaa. Mitä
tarkoittaa kauan aikaa meditoiminen? Olette jo tehneet kaiken sen aikaisemmassa elämässänne. Siksi te olette nyt täällä. Teidät
on tarkoitettu olemaan täällä. Millaisena näette Maan tulevaisuuden? Minkä?

Maan. Maan, jonka päällä me elämme. Prahassa vai? Millaisena näette ihmiskunnan tulevaisuuden? Suurenmoisena!



Maailmassa on parhaillaan menossa monia sotia, ja väkivaltaa on paljon. Ja kysymykseni kuuluu, mitä täytyy tapahtua ennen
kuin ilo tulee maailmaan? Katsokaas, nämä sodat ovat olemassa ihmisten itse aiheuttamien ongelmien takia. Jos ihmiset
voidaan saada muuttumaan, nämä ongelmat ratkeavat automaattisesti Jos tietty määrä ihmisiä saadaan muuttumaan, he
saavat sen käynnistymään. On olemassa jo tuhansia muuttuneita ihmisiä, ja te pystytte muuttamaan muita, kun olette itse
muuttuneet.

[Huonosti kuuluva kysymys, joka koskee romaneja.]

Kaiken rotuiset, romanit ja kaikki muut rodut, voivat saada muutoksen itsessään. Se ei riipu millään tavalla rodusta,
kansallisuudesta tai uskonnosta, ei millään tavalla. On kysymys jostain sisäisestä, sisällä olevasta. Riittää, että on ihminen, ja
kaikki toimii. Ja mikä parasta, kaikki niin kutsutut huonot karmat peseytyvät myös pois. Vain ihmiset uskovat saavansa itselleen
huonoa karmaa, eläimet eivät tee niin.

[Huonosti kuuluva kysymys koskien Jeesusta.]

Totta kai, totta kai. Mutta Jeesus sanoi, että ne, jotka eivät ole meitä vastaan, ovat puolellamme. Kaikki nämä inkarnaatiot ja
profeetat ovat yhteydessä toisiinsa. Ihmiset näkevät heidät erillisinä, ja se saa aikaan vihaa heidän välilleen Tuolla on vielä yksi.
Uskotteko, että Jeesus Kristus kuoli syntiemme tähden, auttaakseen meitä? Kyllä, Hän kärsi puolestamme. Hänen oli tehtävä
niin. Mutta oikeastaan inkarnaatiot eivät koskaan kärsi. Hänen oli tehtävä se, josta kerron teille joskus myöhemmin, koska se,
miten Hänen oli mentävä läpi Agnya -keskuksen, optisen kiasman, joka oli sulkeutunut tällä tavalla. Joten Hänen oli annettava
ristiinnaulita itsensä. Hänen viestinsä on Hänen ylösnousemuksensa, ei ristiinnaulitseminen, vaan ylösnousemus. Mutta nyt
meidän ei tarvitse kärsiä.

Ne, jotka sanovat, että teidän pitää kärsiä, ovat täysin väärässä. Aiommeko kärsiä enemmän kuin Jeesus? Miten voimme auttaa
ihmisiä, jotka eivät halua saada oivallusta, saamaan sen? He eivät voi saada sitä. He eivät voi. Siihen ei voi pakottaa. Kundalini
on puhtaan halun voima. Jos teillä ei ole puhdasta halua, en voi ylittää vapauttanne. Täytyy olla persoonallisuus, kuin hyvä
siemen, jonka voi istuttaa Äiti Maahan. Mutta teillä täytyy olla halu, muuten sitä ei saa toimimaan. Siementä ei voi pakottaa
itämään. Tällä herralla on kysymys.

[Huonosti kuuluva kysymys]

Hyvä, se oli hyvä kysymys: eli, kun nostatte muiden ihmisten Kundalinia, ja myös vakiinnutatte itsenne, teistä tulee
oikeudenmukainen ihminen, ja näistä muista tulee myös oikeudenmukaisia. Heistä tulee todellisia pyhimyksiä. Heistä tulee
rauhallisia, heissä ei ole himoa tai ahneutta. Ihmiset ovat tehneet maailmasta tällaisen, ja jos ihmiset muuttuvat, koko maailma
muuttuu.

[Huonosti kuuluva kysymys]

En tiedä mitä tarkoitat, en ymmärtänyt. Älkää huolehtiko Minusta. En kerro teille mitään Itsestäni. Jeesus kertoi olevansa
Jumalan poika, niin kuin olikin. Mutta kun Hän sanoi sen, Hänet ristiinnaulittiin. Ihmiset eivät halua kuulla totuutta, ennen kuin



ovat oivaltaneita sieluja. Joten en halua joutua ristiinnaulituksi; Minulla on vielä työtä jäljellä. Se johtuu siitä, kun sanon, että tästä
ei voi ottaa rahaa, niin kaikki, jotka ovat tehneet bisnestä uskonnolla ja kaikella väärien gurujen oppien levittämisellä, ovat Minua
vastaan. Myös uskonnot ovat tehneet bisnestä, kaikki uskonnot tekevät nykyään bisnestä, joten he eivät pidä Minusta. Jumalalla
ei voi tehdä bisnestä. Nyt voisimme siirtyä Itseoivallukseen. Ja jälleen Minun on sanottava, että en voi pakottaa siihen ketään.
Vain ne, jotka todella haluavat sitä, voivat jäädä saliin. Kaikki muut voivat poistua salista.

Niitä, jotka eivät halua oivallusta, pyydämme ystävällisesti poistumaan. Aivan aluksi Minun on jälleen kerrottava teille, että voitte
täysin luottaa siihen, että tulette saamaan oivalluksenne. Toinen asia on se, että on kolme ehtoa, jotka teidän on ymmärrettävä.
Ensimmäinen ehto on se, että teidän on unohdettava menneisyytenne, eikä teidän pidä tuntea minkäänlaista syyllisyyttä.
Loppujen lopuksi olette ihmisiä, ja jos olette tehneet virheitä, se ei haittaa, sillä ette ole Jumala. Mutta syyllisyyden tunteminen
on jotain mentaalia kidutusta. Kun tunnette syyllisyyttä, tämä keskus täällä vasemmalla menee epätasapainoon, ja piinaatte
itseänne myös fyysisesti. Sillä kun tämä keskus menee epätasapainoon, saatte itsellenne angiinan, nikamatulehduksen ja muita
sairauksia. Miksi siis pitäisi tuntea syyllisyyttä? Olkaa hyvä, älkää tunteko syyllisyyttä.

Kun sanon, että älkää tunteko syyllisyyttä, monet poistuvat, koska he haluavat tuntea syyllisyyttä ja sairastua. Kolmas ehto on,
että teidän pitää antaa kaikille anteeksi, yleisesti. Jotkut sanovat, että se on hyvin vaikeaa, mutta annattepa anteeksi tai ette, ette
tee yhtään mitään. Toisaalta, kun ette anna anteeksi, silloin piinaatte itseänne täysin turhaan. Teidän ei tarvitse edes ajatella
ihmisiä, joille annatte anteeksi. Sanokaa vain: "Annan anteeksi kaikille", ja olonne helpottuu välittömästi. Siinä kaikki. Jotta
saisitte apua Äiti Maasta, teidän on hyvä ottaa kengät pois jalastanne. Pitäkää vasen ja oikea jalka erillään toisistaan. Vain noin
viiden, kymmenen minuutin ajan.

Niin kuin teille on jo kerrottu, meissä on kaksi voimaa, vasen ja oikea. Asettakaa vasen käsi vasemmalle puolelle ja oikea
oikealle. Vasen puoli edustaa teissä halun voimaa, ja oikea puoli toiminnan voimaa. Olkaa hyvä ja laittakaa vasen käsi syliin
vasemmalle puolelle, ja oikealla kädellä me vahvistamme keskuksiamme vasemmalla puolella. Ensin näytämme miten
kosketamme eri keskuksia vasemmalla puolellamme, jotta vahvistaisimme niitä, joten katsokaa ensin, ja sen jälkeen voimme
sulkea silmämme. Laittakaa oikea käsi sydämellenne. Tässä keskuksessa meissä heijastuu Kaikkivaltias Jumala henkenä. Ja
Kundalini on Pyhän Hengen heijastuma, esiaikainen Äiti. Asettakaa nyt oikea kätenne vatsan alueen yläosaan. Tässä on teidän
opettajuutenne keskus.

Kun tulette hengeksi, teistä tulee omia opastajianne. Laittakaa sitten oikea kätenne vatsan alueen alaosaan vasemmalle
puolelle. Tässä keskuksessa sijaitsee puhdas tieto, jonka avulla kaikki jumalallinen työ tapahtuu. Nostakaa sitten kätenne vatsan
yläosaan vasemmalle puolelle. Nostakaa sitten kätenne niskan ja hartian yhtymäkohtaan, ja kääntäkää päätänne oikealle. Tämä
keskus menee epätasapainoon silloin, kun tunnette syyllisyyttä. Laittakaa sitten kämmen poikittain otsalle, ja taivuttakaa
päätänne niin paljon kuin voitte. Tässä keskuksessa teidän pitää antaa anteeksi kaikille. Laittakaa sitten oikea käsi pään
takaosaan, ja taivuttakaa päätänne taaksepäin. Tässä keskuksessa teidän pitää ilman syyllisyyttä, ilman virheiden laskemista ja
vain omaa itseänne varten pyytää anteeksiantoa jumalalliselta Voimalta.

Nyt teidän pitää suoristaa kämmenenne. Laittakaa sitten kämmenen keskikohta fontanellin alueelle, joka oli pehmeä silloin, kun
olitte lapsi. Ojentakaa sormenne suoriksi, ja taivuttakaa päätänne alas niin paljon kuin mahdollista. Katsokaa, että painatte
kunnolla päänahkaanne, ja ojentakaa sormenne suoriksi. Taivuttakaa päätänne alaspäin Pyörittäkää päänahkaanne seitsemän



kertaa myötäpäivään, hitaasti Painakaa päätänne alaspäin. Tässä kaikki mitä teidän pitää tehdä. Laittakaa nyt molemmat
jalkanne erilleen toisistaan, ja laittakaa vasen kätenne Minua kohden. Älkää istuko liikaa taakse tai eteen kumartuneena, vaan
istukaa mukavasti. Laittakaa nyt oikea kätenne sydämen päälle. Vasen käsi lepää sylissä kohti Minua.

Olkaa hyvä ja sulkekaa silmänne. Tässä teidän pitää kysyä Minulta perustavaa laatua oleva kysymys, kolme kertaa - voitte
kutsua Minua nimellä "Äiti" tai "Shri Mataji" - "Äiti, olenko minä henki?" Kovempaa. Jos te olette henkiä, teistä tulee omia
opettajianne, mestareitanne. Laskekaa nyt oikea kätenne alas vasemmalle puolelle vatsaanne, sen yläosaan. Työskentelemme
nyt vain vasemmalla puolella. Tässä teidän pitää kysyä toinen kysymys, "Äiti, olenko minä oma opettajani?" Kysykää tämä
kysymys kolme kertaa. Olen jo kertonut teille, että en voi pakottaa teihin puhdasta tietoa, koska kunnioitan vapauttanne. Teidän
on pyydettävä sitä.

Laittakaa nyt vasen kätenne vatsanne alaosaan ja painakaa kunnolla. Tässä teidän pitää sanoa kuusi kertaa, koska tässä
keskuksessa on kuusi terälehteä, "Äiti, ole hyvä ja anna minulle puhdas tieto." Kuusi kertaa. Heti kun pyydätte puhdasta tietoa,
Kundalini alkaa nousta ylöspäin. Seuraavaksi meidän pitää vahvistaa ylempiä keskuksia itseluottamuksellamme. Nostakaa
oikea kätenne vatsan yläosaan vasemmalla puolella. Tässä teidän pitää sanoa täydellä itseluottamuksella kymmenen kertaa,
"Äiti, minä olen oma opettajani." Olen jo kertonut teille, että ette ole tämä keho, mieli, ego tai ehdollistumat, vaan olette puhdas
henki. Nostakaa sitten oikea kätenne sydämenne päälle, ja tässä teidän pitää sanoa täydellä luottamuksella kaksitoista kertaa,
"Äiti, minä olen henki." Kaksitoista kertaa.

Tämä kaikkialla oleva Voima on myötätunnon ja rakkauden voima. Se on absoluuttisen tiedon valtameri. Kovemmalla äänellä.
Mutta ennen kaikkea se on anteeksiannon valtameri, ja mitä tahansa virheitä sitten teettekin, tämä valtameri voi sulauttaa ne
itseensä hyvin helposti. Antakaa siis anteeksi itsellenne, ja laittakaa kätenne kaulan ja hartian yhtymäkohtaan, ja kääntäkää
päätänne oikealle. Sanokaa tässä täydellä luottamuksella kuusitoista kertaa, "Äiti, minä en ole lainkaan syyllinen." Olen jo
kertonut teille, että annoittepa anteeksi tai ette, te ette tee mitään, mutta jos ette anna anteeksi, silloin joudutte väärille teille.
Siispä, nostakaa oikea kätenne poikittain otsallenne, ja taivuttakaa päätänne mahdollisimman alas. Tässä teidän pitää sanoa
täydellä luottamuksella, täydestä sydämestänne, eikä tarvitse laskea, "Äiti, minä annan kaikille anteeksi, yleisesti." Sitten,
laittakaa oikea kätenne takaraivolle, ja taivuttakaa päätä reilusti taaksepäin.

Tähän teidän pitää sanoa, ilman syyllisyyttä, ilman virheiden laskemista ja vain omaa itseänne varten, täydestä sydämestänne,
eikä tarvitse laskea, "Jumalallinen Voima, mitä tahansa virheitä olenkin tehnyt, ole hyvä ja anna ne minulle anteeksi." Ojentakaa
nyt käsi suoraksi, kämmen aivan suoraksi, ja asettakaa kämmenen keskikohta päälaen päälle. Ojentakaa sormia suoraksi.
Taivuttakaa päätänne alaspäin Tässä jälleen: en voi sivuuttaa teidän vapauttanne. Teidän pitää pyytää Itseoivallustanne. Eli,
liikuttakaa päänahkaanne seitsemän kertaa hitaasti myötäpäivään ja pyytäkää: "Äiti, anna minulle Itseoivallukseni" - seitsemän
kertaa. Laittakaa kädet alas. Olkaa hyvä, ja laittakaa molemmat kädet Minua kohti tällä tavalla. Laittakaa nyt oikea käsi Minua
kohti tällä tavalla. Laittakaa oikea käsi Minua kohti, ja taivuttakaa päätä alaspäin, ja tunnustelkaa vasemmalla kädellä tunnetteko
viileää virtausta, joka tulee ulos päänne sisältä.

Kovemmalla äänellä. Kovempaa. Jos tuntuu lämmintä, se tarkoittaa, että ette ole antaneet anteeksi, joten olkaa hyvä ja antakaa
anteeksi älkääkä tunteko syyllisyyttä. Nyt vasen käsi Minua kohti, ja taivuttakaa päätänne alas. Tunnustelkaa nyt oikealla kädellä,
jos tunnette viileä virtausta tulevan ulos pään sisältä, tai se voi olla myös lämmintä. Älkää laittako kättä päähän kiinni - pitäkää



se ylempänä. Joskus se saattaa tuntua etäämmällä. Tunnustelkaa uudelleen oikealla kädellä Taivuttakaa päätä alas ja
tunnustelkaa jälleen vasemmalla kädellä. Nostakaa nyt molemmat kädet kohti taivasta tällä tavalla. Kovemmalla äänellä.

Ja taivuttakaa päätä taaksepäin. Ja kysykää joku näistä kysymyksistä kolme kertaa: "Äiti, onko tämä Pyhän Hengen viileä tuuli?"
tai "Äiti, onko tämä jumalallisen rakkauden voima?" tai "Äiti, onko tämä Paramachaitanya?" Kysykää joku näistä kysymyksistä,
mikä tahansa, kolme kertaa. Voitte nyt laittaa kätenne alas. Laittakaa nyt kätenne Minua kohti tällä tavalla. Avatkaa silmänne.
Katsokaa Minua ilman ajatuksia. Ne, jotka ovat tunteneet viileää tai lämmintä virtausta sormenpäissään, tai käsissään, tai pään
fontanellin alueella, nostakaa molemmat kätenne ylös.

Praha! Teistä kaikista on nyt tullut pyhimyksiä. Kumarran teille kaikille! Teidän pyhimyksen elämänne on nyt alkanut. Tulen
takaisin tänne huomenna ja kerron teille hengestä.

Jumala siunatkoon teitä.

Kertokaa myös ystävillenne ja kutsukaa heidätkin, koska olen täällä enää huomenna. Ne, jotka tunsivat viileää tai lämmintä
virtausta, voivat vakiintua huomenna, ja ne, jotka eivät tunteneet mitään, tulevat kyllä tuntemaan.

Jumala siunatkoon teitä kaikkia.

Kertokaa ihmisille, että eivät puhu kokemuksestaan. Se on mielen yläpuolella. Kertokaa, että eivät puhu siitä. Älkää keskustelko
siitä.
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[Joogi kysyy valokuvien ottamisesta Shri Matajin puheen aikana.]  Kun puhun, silloin ei pitäisi kuvata. Voisitte vielä laulaa yhden
lyhyemmän laulun.

Kumarran kaikille totuuden etsijöille.

Kuten eilen kerroin, totuus on se mikä se on. Sitä ei voi käsitteellistää, eikä sitä voi tuntea ihmisen tietoisuudella. Siksi teidän
pitää tulla hienojakoisemmiksi olennoiksi, eli hengiksi. Tänään kerron teille hengen olemuksesta. Henki on Isän, Kaikkivaltiaan
Jumalan heijastuma. Sen paikka sijaitsee päälaen päällä, fontanellin alueella, mutta se heijastuu sydämissämme, kun taas
Kundalini on Pyhän Hengen, Esiaikaisen Äidin heijastuma. Kun tämä henki on valaistuneena huomiossamme, huomiomme
muuttuu aktiiviseksi

Eli, kun laitatte huomionne johonkin, henki ei ala toimia siellä, vaan päinvastoin, minne tahansa laitatte huomionne, henki toimii
alkaa toimia teissä. Valaistuneen sielun yksikin katse voi vakiinnuttaa rauhan ja ilon toisessa henkilössä. Kun henki alkaa virrata
keskushermostonne kautta, teidän hermoissanne alkaa kehittyä uusia ulottuvuuksia, joiden avulla pystytte tuntemaan omat
energiakeskuksenne, eli, sitä on itsetuntemus, ja pystytte tuntemaan myös muiden keskukset. Alatte saada täydellisen tarkkoja
tuntemuksia sormenpäissänne. Jos tiedätte miten nämä keskukset saadaan kuntoon, silloin olemuksenne fyysinen ja mentaali
puoli sekä tunteet tulevat täysin tasapainoon. Keskus on tämän näköinen, ja jos käytämme sitä oikealla tai vasemmalla puolella
liikaa, silloin se muuttuu ahtaaksi. Joskus joku shokki saattaa murtaa sen, ja silloin voi alkaa kehittyä fyysisiä tai mentaaleja
ongelmia. Mutta kun Kundalini läpäisee nämä keskukset, Hän laittaa ne kuntoon ja valaisee ne, koska Hän on nyt yhteydessä
henkeen. Eli, henki kertoo meille, mitä meissä on vikana. Tämä on Viimeinen Tuomio.

Tämä on myös Ylösnousemuksen Aika. Me tulemme tuomitsemaan itsemme, ja me tulemme nostamaan itsemme ylös Sahaja
Yogan avulla. Henki on totuuden, absoluuttisen totuuden lähde. Jos on vaikkapa 10 lasta, jotka ovat oivaltaneita sieluja, ja jos
heidän silmänsä sidotaan, ja heidän eteensä tuodaan joku mies, ja kysytään mikä hänessä on vikana, niin kaikki nostavat ylös
saman sormen. Se tarkoittaa, että kaikkien mielestä sen miehen kurkussa on jotain vikaa. Ja jos mieheltä kysytään, "Onko
kurkussasi jotain vikaa?" hän vastaa, "Kyllä, mutta miten te sen tiesitte?" Hengen valossa alatte vähitellen ymmärtää tätä
jumalallista Voimaa, joka on kaikkialla. Ja jos tiedätte miten tätä jumalallista Voimaa käytetään, pystytte myös nostamaan
muiden Kundalinin ja antamaan heille oivalluksen. Tiedätte myös kuka on rehellinen ja kuka ei, sillä saman tien kun laitatte
sormenne sellaista ihmistä kohti, tunnette voimakasta kuumuutta, jos hän on huijari; sillä tietoisuuteenne on kehittynyt uusi
ulottuvuus, jota kutsutaan kollektiiviseksi tietoisuudeksi.

Ensin kehittyy tila, jota kutsumme 'nirvichar samadhiksi', joka tarkoittaa ajatuksetonta tietoisuutta. Esimerkiksi, tässä on kaunis
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matto, ja katson sitä, ja alan ajatella sitä. Mutta kun valaistumisen jälkeen näette jotain, teille ei tule ajatuksia, koska ajatukset
tulevat joko menneisyydestä tai tulevaisuudesta, mutta nykyhetkessä ei ole ajatuksia. Kun siis näette jotain, niin kaikki se ilo,
jonka taiteilija on luonut, alkaa virrata yllenne, ja se rauhoittaa teitä. Kaikki stressi ja huolet häviävät, koska henki on rauhan
lähde. Monet ihmiset puhuvat rauhasta, mutta heillä itsellään ei ole rauhaa sisällään. He saattavat saada Nobelin
rauhanpalkinnon, mutta mitä se hyödyttää - heillä itsellään ei ole rauhaa sisällään. Se on kuin pyörä: kun pyörä pyörii, ja olette
pyörän reunalla, olette rauhattomia, mutta jos menette pyörän keskelle, siellä on rauhallista. Samalla tavalla teidän tilanne tulee
keskelle. Jos esimerkiksi seisotte vedessä, ja tulee aaltoja, joita pelkäätte - aivan kuin ajatukset, joita tulee oikealta ja
vasemmalta, tulevaisuudesta ja menneisyydestä.

Mutta jos pääsette ylös veneeseen, Silloin ette enää pelkää aaltoja. Ja jos opitte uimaan, voitte mennä veteen ja pelastaa ihmisiä
takaisin veneeseen. Tämä on toinen tila, johon voitte päästä, eli epäilyksetön tietoisuus, 'nirvikalpa samadhi', jossa teistä tulee
hyvin tietäväisiä. Hengen valo valaisee aivonne. Me tiedämme hyvin vähän ihmisen tietoisuudellamme, mutta kun aivot ovat
valaistuneet, alatte löytää uusia asioita. Meillä on muutamia tiedemiehiä, jotka ovat löytäneet paljon uutta Sahaja Yogaan
tulemisensa jälkeen. Se antaa luovuudellenne uuden ulottuvuuden. Meillä on taiteilijoita ja muusikkoja, joista on tullut
maailmankuuluja Sahaja Yogaan tulemisen jälkeen. Tunnette fyysisen olonne hyväksi; kaikista parantumattomista sairauksista
voi parantua, monia niistä voidaan parantaa Sahaja Yogan avulla. Joillakin paraneminen kestää kauemmin, jotkut paranevat
nopeammin, mutta useimmat parantuvat.

Mutta tätä ei ole tarkoitettu pinnallisille ihmisille, tai sellaisille, jotka eivät halua saada oivallustaan. Se on tarkoitettu ihmisille,
jotka ovat tosissaan ja ovat rehellisesti etsimässä totuutta. Sellaisetkin ihmiset, joita väärät gurut ovat vahingoittaneet, tai jotka
ovat seuranneet väärällä tavalla jotain uskontoa, voidaan kaikki pelastaa. Hengen valossa teistä tulee omia opettajianne, koska
näette totuuden. Voitte ensimmäistä kertaa tuntea tämän kaikkialla olevan Voiman, joka tekee kaiken elävän työn. Ja jos opitte
tietämään miten tätä suurta voimaa käytetään, teistä voi tulla mestareita. Teistä tulee äärimmäisen dynaamisia, pelottomia,
mutta samalla hyvin myötätuntoisia. Ja tämän pitää tapahtua teille kaikille. Vain ne, jotka eivät sitä halua, tai joille se ei ole
tarkoitettu, eivät saa sitä. Mutta tämä kasvu ei ole mitään keinotekoista, niin kuin muovista voi tehdä tuhansia tekokukkia - tämä
on todellisuutta, ja siksi tuleminen on tärkeää Sahaja Yogassa.

Ennen kaikkea teidän henkisyytenne ja jumalallisuutenne alkaa ilmentää itseään, ja teistä tulee automaattisesti
oikeudenmukaisia, ja nautitte omista hyveistänne. Sahaja Yogan suurin asia on se, että se on kollektiivinen tapahtuma. Ennen
ihmisten piti puhdistaa itseään menemällä Himalajalle, tai piiloutumalla johonkin luoliin. Heidän piti tehdä paljon erilaisia
puhdistautumisharjoituksia. Mutta Sahaja Yogassa kollektiivinen työ tekee teistä täydellisiä. Jos esimerkiksi Minulta irtoaa
kynsi, se ei enää kasva - sen on oltava yhteydessä kokonaisuuteen. Kun olette yhteydessä tähän jumalalliseen Voimaan, silloin
jokaisesta teistä tulee osa kokonaisuutta. Teitä ei vain opasteta, vaan teitä myös suojellaan ja siunataan. Erityisesti se tuo teille
iloa. Sitä iloa ei voi ilmaista, sitä ei voi kuvailla.

Sillä ei ole vastakohtaa, niin kuin onnellisuus ja surullisuus, vaan se on luonteeltaan absoluuttinen. Se täytyy vain kokea, ja tämä
tulee tapahtumaan teille. Jos teillä jälleen on jotain kysymyksiä, niin voisin vastata niihin; mutta jälleen Minun on kerrottava, että
en ole tullut tänne ottamaan teiltä mitään. Joten olkaa hyvä ja kysykää Minulta, kysykää asiaankuuluvia kysymyksiä. Kiitos teille
kaikille.



[Voiko Kundalinin energian aktivoida kuinka pitkäksi aikaa tahansa?] Kyllä, totta kai. Vaikka kuinka pitkäksi aikaa. Teidän pitää
oppia tuntemaan se, ja siitä teidän ei tarvitse maksaa mitään. Kaikki tämä tieto on täysin ilmaista Eihän jumalallisesta työstä voi
maksaa.

[Haluaisin kysyä, miksi maailman tapahtumat toistuvat yhä uudestaan?] Ne ovat kaikki meidän virheitämme, nämä ovat ihmisten
tekemiä virheitä. Ihmisten on muututtava, heissä täytyy saada aikaan muutos.

[Kysymys kuului, voiko tätä energiaa herättää jonkun harjoituksen avulla?] Ei, ei voi. Sitä ei saa aikaan millään harjoituksella,
lukemalla, tai muulla tavalla. Se on elävä prosessi. Niin kuin ei siementäkään voi pakottaa itämään. Se on pantava Äiti Maan
sisään.

[Miksi jotkut uskonnot pelkäävät jopa sanoa ääneen sanaa 'jooga'?] He ovat varmaan kaikki poissa tolaltaan. Kaikki uskonnot
tekevät vain rahaa. Jooga tarkoittaa yhteyttä Jumalallisuuteen. Kaikissa kirjoituksissa kerrotaan, että teidän on synnyttävä
uudelleen. Kukaan ei kiinnitä huomiota siihen, kaikki vain keräävät rahaa.

[Kerroitte jonkin energian uudelleensyntymisestä, mutta Raamatussa sanotaan, että me emme voi miellyttää Jumalaa, ja Jeesus
sanoi, että olemme syntyneet Pyhästä Hengestä emmekä omasta energiastamme …] Hän ei ole koskaan sanonut niin. On
parempi, että luette Raamattunne uudestaan. Tietysti Jumalan sana on siellä, ei epäilystäkään. Hei!

[Lainaan Raamatusta Jeesuksen Kristuksen nimeen. Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti: jos ihminen ei synny vedestä ja
Hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan.] Mitä hän sanoi? Se ei ole niin - tietysti Jumalan sana on siellä. Hei, istukaa alas
ja kuunnelkaa. Minä kerron teille. Istukaa. Minä kerron teille mitä se tarkoittaa. Kristus on sanonut, että Hän puhuu Jumalan
sanaa, ja Minäkin puhun vain Jumalan sanaa. Istukaa. Hän sanoi, myös, että "Lähetän teille Pyhän Hengen". Jos Minä olen Pyhä
Henki, Olen myös Jumala. Olkaa hyvä ja istukaa. Jos Minä olen Pyhä Henki, kuinka te kristittynä tunnistatte Minut? Miten
tunnistatte Minut? Minä olen Pyhä Henki. Minun pitää sanoa se, sillä jos tuotte täällä esiin Raamatun, on Minun kerrottava, koska
Minä annan lohdutusta - olemme parantaneet niin monia ihmisiä ympäri maailmaa. Kolmella Sahaja Yogassa olevalla lääkärillä
on lääketieteen loppututkinto. Venäjällä neljäkymmentä lääkäriä harjoittaa Sahaja Yogaa. Ja Minä neuvon teitä, Minä kerron
teille sen, mitä Kristus ei voinut kertoa, koska kolmen ja puolen vuoden jälkeen Hänet surmattiin. Nämä olivat samoja ihmisiä,
jotka lukivat Raamattua ja sanoivat, "Tämä ei ole Vapahtajamme" - ja he tappoivat Hänet.

Kolmas asia on pelastus. Pyhän Hengen on oltava Pelastaja, ja siitä tässä on kysymys: Minä annan teille Oivalluksen. Älkää tällä
kertaa jääkö ilman sitä. He antoivat Kristuksen elää vain kolme ja puoli vuotta, mutta käyttävät nyt Hänen Raamattuaan, kun olen
täällä. Kristuksen aikana he käyttivät Vanhaa Testamenttia halventaakseen Häntä ja puhuivat Mooseksesta. Jos te ihmiset
olisitte Raamattua lukemalla saavuttaneet jotain, olisitte huomanneet tämän. Olen itse syntynyt kristittyyn perheeseen. Ja
tiedättekö, mitä kristityt ovat tehneet tällä Raamatulla. Jos menette Etelä-Amerikkaan, järkytytte. Kristityt tappoivat miljoonia
intiaaneja Raamattua näyttäen. He tulivat Intiaan Raamattu toisessa ja ase toisessa kädessä.

Älkää ohittako tätä tilaisuutta. Teidän on tullut aika saada Oivalluksenne, ylösnousemuksenne. Te olette syntyneet kristinuskoon,
ja uskotte Raamattuun, mutta ne, jotka ovat syntyneet islamilaisuuteen, uskovat vain Koraaniin. He ajattelevat, että kaikki kristityt
joutuvat helvettiin, ja kristityt ajattelevat, että kaikki muslimit joutuvat helvettiin. Entäpä juutalaiset? Jos kuljette laput silmillä,
ette voi nähdä Jumalan ykseyttä. Sillä on … Ihmiset, jotka lukevat Koraania, Raamattua, Gitaa, tai jotain muuta, ja seuraavat jotain
uskontoa, tekevät silti kaikenlaista syntiä. Ovatko he oikeudenmukaisia?

Kristus pyysi teitä olemaan nöyriä. Missä ovat nöyrät kristityt? Haluaisin nähdä - he ovat niin ylimielisiä. Kristus meni
moraalisuudessa äärimmäisyyteen: "Silmäsi eivät saa johtaa sinua viettelyksiin." Kenellä kristityllä on sellaiset silmät. Vain
sahaja-joogeilla on sellaiset viattomat silmät. Teidän kaikkien tulee syntyä uudelleen, teidän pitää saada todellinen kaste. Teidän
pitää tuntea Pyhän Hengen viileän tuulen virtaus päänne fontanelli-alueelta. Meillä on jo ollut tarpeeksi seremonioita, luentoja ja
Raamatun lukua. Ryhdytään lukemaan todellisuuden kirjaa. Emme tarvitse sokeaa uskoa.



Teidän pitää tuntea kaikkialla oleva Voima. Voitte todistaa Sahaja Yogan avulla, että Kristus oli Jumalan Poika - te pystytte
todistamaan sen, muut eivät pysty. Pystyvätkö he antamaan Itseoivalluksen? (On paras, että menet johonkin toiseen saliin
pitämään puhetta. Kukaan ei halua kuunnella sinua. Heittäkää hänet ulos.) Teidän ei pidä uskoa sokeasti yhtään mihinkään.
Kaikesta pitää olla todiste. Jos teillä ei ole todistetta, miksi uskotte Raamattuun, Gitaan tai Koraaniin - täysin sokeastiko?

[Haluaisin kysyä Teiltä tämän naisen puolesta, ja hän haluaisi kertoa mikä häntä vaivaa... ] Voin hoitaa häntä tämän jälkeen. Me
hoidamme teitä, aivan varmasti. Hetkisen kuluttua, rouva. Me hoidamme teitä, sopiiko? Nyt haluaisin antaa kaikille
Itseoivalluksen. Se on hyvin tärkeää. He ovat tulleet tänne saamaan Itseoivalluksensa. Hyvä. (Pyydä heitä tekemään bandhan
näille pojille.) Minun oli pakkoa sanoa, olen pahoillani. Minun oli pakko - katsokaas, oli tullut aika sanoa tämä, joten olen iloinen.

Ne, jotka eivät halua saada Itseoivallusta, voivat ystävällisesti poistua salista. Ei ole kohteliasta tulla toisten tilaisuuteen
häiritsemään. Tämä on jumalallinen tapahtuma, eikä teidän pidä häiritä sitä millään tavalla. Tiedän, että ihmisille maksetaan
tällaisesta työstä, mutta miksi ette etsisi hyötyä itsellenne? Miksi pitää kiinni tällaisista ideoista ja joutua iäksi perikatoon?
Tällainen sokea usko ei pidä sisällään mitään viisautta. Nyt monet muslimit ja juutalaiset palvovat Kristusta, koska se on
todistettu heille. Se ei tapahtunut siksi, että he menivät kirkkoon kuuntelemaan jotakin ja sitten hyväksyivät asian. Jos se on
todistettu, niin rehellisinä ihmisinä teidän on hyväksyttävä se. Englanniksi on sanonta, "Puuron tarkoituksen saa selville sitä
syömällä", eli se ei selviä puhumalla tai lukemalla.

Jos olette nälkäisiä, te tulette saamaan sen, mutta eivät sellaiset, jotka elävät vain sanoista ja kirjoista. Eräs runoilija Intiassa on
sanonut - hänen nimensä oli Kabira - "Liiallinen lukeminen tekee oppineistakin tyhmiä". Kuten tiedätte, sisällämme on kaksi
voimaa: kutsumme niitä vasemmaksi sympaattiseksi ja oikeaksi sympaattiseksi hermojärjestelmäksi. Ne toimivat silloin, kun
joudumme hätätilanteeseen. Kolmatta kutsutaan parasympaattiseksi järjestelmäksi, joka antaa energiaa tuomaan koko
järjestelmän tasapainoon. Oikeastaan vasen puoli on halun ja oikea puoli toiminnan voima. Kristus ei voinut kertoa näistä
asioista, koska Hänet ristiinnaulittiin. Ongelma on siinä, että Hänen työnsä on saatettava päätökseen. Nyt käytämme
vasemmalla puolella olevaa halun voimaa laittamalla käden tällä tavalla. Mutta teidän täytyy täyttää kolme ehtoa: jos teillä on
puhdas halu saada oivalluksenne, niin voitte olla varmoja, että te kaikki saatte Itseoivalluksen.

Teidän ei tarvitse lainkaan epäillä sitä. Antaa olla, se ei haittaa mitään. He ovat täysin hyödyttömiä ihmisiä; joku on käskenyt
heitä tulemaan tänne. Unohtakaa heidät. On siis kolme ehtoa: ensimmäiseksi teidän pitää luottaa siihen, että saatte kaikki
Itseoivalluksenne. Hyvä. Toinen ehto on se, että teidän ei pidä tuntea mitään syyllisyyttä. Teidän on unohdettava menneisyys.
Teidän on oltava nykyhetkessä. Jos tunnette syyllisyyttä, silloin tämä keskus menee pahasti tukkoon, ja seurauksena siitä voi
kehittyä jopa fyysisiä ongelmia henkisen piinauksen lisäksi.

Teille saattaa kehittyä kurkkutulehdus, nikamatulehdus ja monia muita letargisista elimistä johtuvia sairauksia. Hyvä. Kolmas
ehto on se, että teidän on annettava anteeksi kaikille, kaikille aivan yleisesti. Ei tarvitse ajatella ketään, joka on aiheuttanut teille
harmia. Myös tämä herra, joka yritti häiritä teitä: antakaa hänelle anteeksi, antakaa vain anteeksi. Sillä annattepa anteeksi tai
ette, ette tee mitään. Mutta jos ette anna anteeksi, silloin johdatte itsenne väärään suuntaan. Loogisesti katsoen teidän pitää
antaa anteeksi. Oikeastaan ette tee mitään. Mutta miksi meidän pitäisi piinata itseämme muiden vuoksi, kun he vain nauttivat
olostaan?



Älkää myöskään pitäkö itseänne alempiarvoisina. Olette nyt ihmisiä, ja teidän on vielä tehtävä viimeinen läpimurto, joka on
teidän kasteenne toteuttaminen. Voitte ottaa kengät pois jaloistanne noin kymmeneksi minuutiksi, ja laittaa jalkanne Äiti Maan
päälle (Ja kädet avoimina) sylissänne. Tämä osoittaa, että haluatte saada Itseoivalluksenne. Kerromme teille vasemmalla
puolella olevista keskuksista, jotka ravitsevat meitä. Olkaa hyvä, ja laittakaa nyt oikea kätenne sydämen päälle, jossa henki
sijaitsee. Sydämen päälle. Vasemmalle puolelle. Jos henki loistaa sisällänne, silloin se ohjaa teitä, ja näin teistä tulee omia
mestareitanne. Asettakaa sitten kätenne alemmaksi vatsan yläosaan, vasemmalle puolelle.

Tässä on teidän oman opettajuutenne keskus. Tämän keskus on syntynyt kaikkien profeettojen ansiosta, ja valaistuessaan se
tekee teistä mestarin, joka pystyy käsittelemään jumalallista Voimaa. Olkaa hyvä ja istukaa. Älkää ainakaan häiritkö. Jos olette
kristittyjä, istukaa alas. Olkaa hyvä, älkää häiritkö. Istukaa. Olkaa nöyriä ja kuunnelkaa. Istukaa, olkaa hyvä. Käyttäytykää edes
kuin kristityt.

Nyt voitte asettaa oikean kätenne vatsanne alaosaan, vasemmalle puolelle. Tämä on puhtaan tiedon keskus, ei mitään
kirjatietoutta, vaan puhdasta tietoa, joka toimii, joka saa jumalallisen Voiman toimimaan, jonka avulla voitte antaa muille
oivalluksia, voitte parantaa heitä, kaikkea. Nostakaa sitten oikea kätenne vatsanne yläosaan, vasemmalle puolelle. Ja sitten
uudelleen sydämellenne. Sydämen päälle. Sitten kaulan ja hartian yhtymäkohtaan, ja voitte kääntää päätänne oikealle. Olen jo
kertonut, että tämä keskus menee epäkuntoon, kun tunnette syyllisyyttä. Älkää tunteko mitään syyllisyyttä mistään. Asettakaa
nyt oikea kätenne otsallenne poikittain. Taivuttakaa päätänne alas.

Tässä teidän pitää antaa kaikille anteeksi yleisesti. Asettakaa sitten kätenne takaraivolle, ja taivuttakaa päätä taaksepäin Tässä
teidän pitää sanoa tuntematta syyllisyyttä mistään ja ilman virheiden luettelemista, vain itseänne varten: "Jumalallinen Voima,
jos olen tehnyt jotain väärin, ole hyvä ja anna se minulle anteeksi." Suoristakaa nyt kämmenenne ja asettakaa kämmenen
keskikohta päälaen päälle, fontanellin alueelle, ja painakaa sitä kunnolla. Ojentakaa sormia suoraksi, että voitte painaa kunnolla.
Pyörittäkää päänahkaanne hitaasti seitsemän kertaa myötäpäivään. Laittakaa nyt kätenne alas. Tässä kaikki mitä pitää tehdä.
Voitte ottaa silmälasit pois päästänne, koska teidän pitää laittaa silmät kiinni. Ja jos teillä on jotain kiristävää kaulassanne tai
vyötäröllä, voitte löysätä niitä. Laittakaa nyt uudelleen vasen kätenne Minua kohti, ja molemmat jalat erilleen toisistaan, ja
sulkekaa silmänne ja asettakaa oikea kätenne sydämen päälle.

Tässä teidän pitää kysyä Minulta hyvin perustavaa laatua oleva kysymys - voitte puhutella Minua "Äiti" tai "Shri Mataji" - kolme
kertaa: "Äiti, olenko minä henki?" Kysykää tämä kolme kertaa. Isommalla äänellä. Jos olette henkiä, olette myös omia
opettajianne. Asettakaa oikea kätenne vatsan yläosaan, ja esittäkää Minulle toinen kysymys - vasemmalle puolelle - "Äiti, olenko
minä oma opettajani?" Olen jo kertonut teille, että kunnioitan vapauttanne, enkä voi pakottaa teihin puhdasta tietoa. Laittakaa
siis kätenne alas vatsan alaosaan, vasemmalle puolelle. Teidän on pyydettävä puhdasta tietoa Sanokaa siis kuusi kertaa: "Äiti,
ole hyvä ja anna minulle puhdas tieto." Isommalla äänellä. Heti, kun pyydätte puhdasta tietoa, Kundalini, joka on Pyhän Hengen
heijastuma, alkaa nousta.



Asettakaa nyt oikea kätenne vatsan yläosaan, vasemmalle puolelle. Meidän pitää ravita näitä keskuksia täydellä
luottamuksellamme. Tässä teidän pitää sanoa täydellä luottamuksella, "Äiti, minä olen oma opettajani." Olen jo kertonut teille,
että perustotuus teistä on se, että olette puhtaita henkiä. Ette ole tämä keho, ette tämä mieli, ego, tai ehdollistumat, vaan olette
puhdas henki. Nostakaa nyt oikea kätenne sydämen päälle, ja sanokaa täydellä luottamuksella kaksitoista kertaa, "Äiti, minä olen
puhdas henki." Jumalallinen Voima on myötätunnon ja rakkauden voima, se on puhtaan tiedon valtameri, mutta ennen kaikkea
se on anteeksiannon valtameri. Mitä tahansa virheitä teettekin, anteeksiannon valtameri voi häivyttää ne voimallaan. Nostakaa
nyt oikea kätenne kaulan ja hartian yhtymäkohtaan, ja kääntäkää päätänne oikealle. Tähän teidän on sanottava täydellä
luottamuksella kuusitoista kertaa, "Äiti, minä en ole lainkaan syyllinen."

Kerroin jo teille, että loogisesti ajatellen annoittepa anteeksi tai ette, ette tee mitään. Mutta jos ette anna anteeksi, silloin johdatte
itsenne väärään suuntaan ja piinaatte itseänne. Nostakaa nyt oikea kätenne otsalle ja taivuttakaa päätä eteenpäin. Sanokaa
tähän sydämestänne - ei tarvitse laskea - "Äiti, minä annan kaikille anteeksi." Asettakaa sitten oikea kätenne takaraivolle, ja
taivuttakaa päätä taaksepäin Tässä teidän pitää sanoa ilman syyllisyyttä, ilman virheiden luettelemista ja vain oman itsenne
takia, "Jumalallinen Voima, jos olen tehnyt jotain väärin, ole hyvä ja anna se minulle anteeksi." Sanokaa se sydämestänne, ei
tarvitse laskea kertoja. Sitten, ojentakaa kämmen suoraksi, ja asettakaa sen keskikohta fontanellin alueelle, joka oli pehmeä
silloin, kun olitte lapsia. Taivuttakaa päätä eteenpäin. Ojentakaa sormet suoriksi, jotta voitte painaa päänahkaa. Liikuttakaa
päänahkaa hitaasti ympäri seitsemän kertaa.

Tässäkään en voi pakottaa teihin Itseoivallusta. Kunnioitan vapauttanne. Joten sanokaa seitsemän kertaa, "Äiti, ole hyvä ja anna
minulle Itseoivallus." Voitte nyt laskea käden alas. Olkaa hyvä, ja laittakaa kätenne Minua kohti tällä tavalla, ja katsokaa Minua
ilman ajatuksia. Tällä tavalla. Taivuttakaa päätänne, ja tunnustelkaa vasemmalla kädellä tunnetteko viileää tai lämmintä
virtausta päänne sisältä - teidän on vahvistettava se itse. Älkää laittako kättä pään päälle, vaan etäälle siitä, ja tunnustelkaa.
Tämä on todiste. Laittakaa nyt vasen kätenne Minua kohti, ja taivuttakaa uudelleen päätänne, ja tunnustelkaa oikealla kädellä.

Jotkut ihmiset saattavat tuntea sen etäämpää. Vielä uudestaan oikealla kädellä. Nostakaa nyt molemmat kädet taivasta kohti
tällä tavalla ja kysykää joku näistä kysymyksistä. "Äiti, onko tämä Pyhän Hengen viileä tuuli?" Tai toinen kysymys, "Äiti, onko
tämä Jumalan rakkaus?" Tai, "Äiti, onko tämä Ruh tai Paramchaitanya?" Kysykää joku näistä kysymyksistä kolme kertaa. Olkaa
hyvä ja laittakaa kädet alas. He saivat sen! Laittakaa kädet alas.

Laittakaa ne nyt tällä tavalla. Ne, jotka tunsivat viileää tai lämmintä virtausta tulevan fontanellin alueelta, tai käsistä, tai
sormenpäistä, nostakaa ylös molemmat kätenne. Tämä on todiste.

Jumala siunatkoon teitä.

Nyt teistä on tullut todellisia kristittyjä. Nyt teistä on tullut pyhimyksiä. Tämän on vielä kasvettava, jumalallisuutenne on
kasvettava. Kuten kerroin, se kasvaa kollektiivissa. Meillä on täällä todella hyvä keskus, ja siellä on monia, jotka tietävät Sahaja
Yogasta hyvin paljon. Teidän kaikkien pitää tulla sinne ja tulla suuriksi sahaja-joogeiksi.



Teidän pitää pelastaa lähimmäisiänne täällä, ja teistä tulee hyvin nopeasti mestareita. Teidän ei tarvitse maksaa mitään.

Jumala siunatkoon teitä.

Haluaisin tavata teitä tänään, tänä iltana, jos mahdollista. Nyt he voisivat tulla tänne eteen … Älkää puhuko heidän kanssaan. He
ovat negatiivisia ihmisiä.

[Shri Mataji työskentelee etsijöiden kanssa.]
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Olen pahoillani, kun jouduin puhumaan ennen sisääntuloani, mutta hyvä, että näin kävi, koska nyt Minun on kerrottava jotain
tärkeää elämästä, ja haluan sanoa sen erityisesti naisille.

Olen huomannut – olenhan itsekin nainen –, että naisilla on tiettyjä veden voimia, he itkevät, kyynelehtivät ja ajattelevat olevansa
hyvin onnettomia ja tekevät myös muut onnettomiksi. Se on heidän voimansa. Olen huomannut tämän. Tuo laulu on pahin, mitä
voi milloinkaan laulaa, mutta se on tullut jonkun mieleen, ja se on hyvin negatiivinen ja sen lisäksi se kertoo ihmisestä, joka ei
koskaan voi olla iloinen, eikä halua kenenkään muunkaan olevan iloinen. Jokaisen naisen sisällä on äitiyttä, suuria voimavaroja,
uhrautumista ja kaikkea. Sen lisäksi heidän pitäisi myös tietää olevansa vasemmalla puolella. Ilon, josta puhumme, joka on
sydämessämme, on tultava esiin ulospäin. Ihmisten pitää nähdä, että olemme iloisia ja onnellisia ihmisiä, että emme ole
sellaisia kuin muut, jotka alkavat itkeä pienimmästäkin. Kun isäni kuoli, oli yllättävää, että tulin yhtäkkiä ajatuksettomaksi, täysin
ajatuksettomaksi. Noin kolmen päivän ajan olin ajatukseton.

Ei ajatustakaan tuskasta tai ilottomuudesta tai muusta sellaisesta, olin vain ajatukseton. Kaikki olivat hämmästyneitä, koska olin
hoitanut häntä, ja hän oli hyvin kiintynyt Minuun, hän piti Minusta paljon, kaikkea sellaista. Kaikki olivat yllättyneitä, kuinka
helposti menin heti ajatuksettomaksi. Jos siis olette sahaja-joogineja, silloin kriisin sattuessa teidän on tultava ajatuksettomiksi.
Se on yksi tunnusmerkkinne. Olen huomannut Itsessäni, että aina, kun perheessä on joku kriisi, menen aina ajatuksettomaan
tilaan. Mitä se tarkoittaa? Sitä, että Jumala ottaa hoitaakseen ongelmanne. Hän ojentaa kätensä, antaa suojeluksensa, vetää
teidät ulos ongelmastanne ja tekee teistä täydellisen ajatuksettomia. Siinä ajatuksettomassa tietoisuudessa te sitten
huomaatte, mikä on oikein ja mikä väärin.

Kriisitilanteissakin tämä ajatukseton tietoisuus on koko ajan hyvin valpas. Se muuttuu vielä tavallistakin valppaammaksi. Tämä
on merkki sahaja-joogista ja sahaja-jooginista. Mutta olen yllättäen huomannut erityisesti Ranskaan muuttaneista intialaisista
nuorista naisista; olin kauhuissani, kuinka vasemmalla he olivat, itkeskeleviä, typeriä, ja kun kuulin vielä tämän laulunkin, olin
yllättynyt: "Kuinka he voivat laulaa tällaista ranskalaista laulua?" Ranskan kanssa, kuten tiedätte, ongelmana on runsas juominen.
Olen pahoillani, kun ranskalaiset ovat tehneet kaiken niin kauniiksi, mutta on parempi, että kerron. Kun he juovat, he luulevat
olevansa hyvin onnellisia, hyvin iloisia, mutta tiedättehän, että se ei kestä kauaa. Se loppuu, ja he saavat kärsiä. Mutta juomisen
tuloksena heistä tulee hyvin vasemmanpuoleisia, ja jos näkee ranskalaisen, hän on aina onneton. Jo sen sanominen, että on
onnellinen, arastuttaa, koska ihmiset ajattelevat, että tämä on joku tomppeli.

Joten hänen täytyy olla onneton, "Les Misérables". Jos ei ole, silloin ei ole ranskalainen. Mutta me emme ole. Olemme Jumalan
valtakunnassa. Emme ole millään tavalla onnettomia, emme mitenkään. Elämässä tapahtuu kaikenlaista. Elämä on sellaista.
Jonkun on kuoltava. Eivät kaikki kuole yhtä aikaa. Kuvitelkaa, jos kuolisi, miten ihmisille kävisi?

Kuka hautaisi meidät? Ajatelkaa, jos te kaikki syntyisitte yhtä aikaa, kuka toimisi kätilönä? Jokaisen syntyneen täytyy kuolla,
mutta kuolemasta on tehty jonkinlainen iso osa elämää. Se on vain hetki, vain hetki, jolloin sammutte, vaihdatte kehoanne ja
tulette taas takaisin. Mutta jos tässä elämässä pitää tehdä jotain, niin iloita. Sitä varten ihmisten filosofia on sellainen, että pitää
käydä pubeissa, koska Luoja tietää, milloin kuolemme ja mitä tapahtuu. Ihmiset kääntävät asian toisin päin. Se on englantilainen
tapa, en sano, että ranskalainen. Kun Intiassa joku kuolee, paikalle haetaan orkestereita ja soitetaan musiikkia, ja mennään
soittamaan kuolleen eteen. Miksi soitetaan näin?

Siksi, että kaikki mahdolliset bhuutit ja muut juoksevat karkuun. Ei pidä myöskään tuntea itseään surulliseksi. Kun hyväksyy sen,
mitä Jumala on tehnyt, se on omaksi parhaaksi. Sitten järjestetään suuret illalliset, tiettynä päivänä kymmenen tai kolmentoista
päivän kuluttua järjestetään suuret illalliset. Se on yllättävää sellaisessa maassa, jossa köyhyys on suuri ongelma. Jos perheen
isä kuolee, koko perheestä tulee ikään kuin orpoja, perhe orpoutuu. Siitä huolimatta kukaan ei pukeudu mustiin vaatteisiin;
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täällähän ihmiset pukeutuvat mustiin. Eräs nainen oli tuohduksissaan. Hän sanoi: "Pankki aukeaa kymmeneltä, ja minun täytyy
mennä hautajaisiin, ja korut ovat pankin suojissa". Sanoin: "Mutta et kai laita koruja hautajaisiin?"

"Ei, kun minulla on siihen aivan erityiset korut. Tiedättekö, minulla on oikein hienot tummat, mustat korut." Ja parasta kaikessa
on se, että kun joku kuolee, pitää olla samppanjaa. Kun ihminen kuolee: samppanjaa. Kun tullaan takaisin kotiin, syödään
lounasta ja juhlitaan isosti. Elämä on hyvin ristiriitaista, ja se on syntynyt siitä, että kristinuskossa ei puhuta paljon kuolemasta.
Jos Kristuksen olisi annettu elää, Hän olisi kyllä puhunut siitä. Mutta Hän on sanonut, että Henki on ikuinen. Hän kyllä puhui
uudelleensyntymisestä, mutta nämä muut eivät. Nyt kuolema tarkoittaa sitä, että henkilö on menetetty ikuisesti, tai että tämä
elämä on menetetty.

Sitten me leijumme jossain välitilassa tai jossain, emmekä koskaan tule takaisin. Tämä on täysin väärin. Asia ei ole näin. Se,
mitä teidän pitää saavuttaa tässä elämässä, se kaikkein korkein, on oma ylösnousemuksenne ja oma paikkanne Jumalan
Valtakunnassa. Erityisesti naisille Minun on sanottava, koska kaikenlaisten tragedioiden lukeminen, kaikenlaisten tragedioiden
esille tuominen, kreikkalainen tragedia, tämä tragedia, tuo tragedia. Tällainen alkaa vaikuttaa naisten hermoihin. Jos joku
mainitsee jonkun pienenkin asian, se räjähtää kuin pommi. Naiset alkavat puhua: "Voi Luoja, mitä on tapahtunut? Hänen ei olisi
pitänyt sanoa minulle näin." Pitäisi ensin katsoa, miten tällainen vaikuttaa meihin itseemme.

Mitä vahinkoa siitä on meille itsellemme, sitä emme koskaan itke. Näette kuinka lännessä naiset ovat pilanneet itsensä. He eivät
koskaan itke sitä, eivät ikinä. Mutta he itkevät, jos joku sanoo pienenkin väärän sanan heille. Tietysti myös Intiassa. Mutta olen
nähnyt myös hyvin järkeviä naisia niin idässä kuin lännessä, joilla on suuri kyky kantaa asioita, heillä on majesteettinen asenne
elämää kohtaan. Kuten elefantti kulkee ja rakit räksyttävät, joten mitä merkitystä sillä on? Majesteettisuus syntyy sisäisestä
ilosta. "Kukaan ei saa minua onnettomaksi." Tämä periaate tulisi pitää mielessä.

"Mikään ei voi tehdä minua onnettomaksi." Muuten te alatte liukua vasemmalle. Kun nainen alkaa itkeä ja mies alkaa mennä
vasemmalle, niin yhtäkkiä kymmenen bhuuttia istuu hänen olkapäillään. Mistä hän on ne saanut? "En ole koskaan käynyt
hautausmaalla. En ole koskaan mennyt sellaisiin paikkoihin, Äiti. En ole koskaan nähnyt kenenkään kuolevan." "Miten sitten tulit
näin bhuuttiseksi?" "En ole käynyt gurujen luona." Katsokaa vaimoa.

Vaimo on itkupilli. Hän itkee joka asiasta. Jos et tee tätä, itku tulee. Tämä on, kuulkaa, yksi egon ilmenemisen muoto, tällainen
itkeskely. Tänään haluan teiltä kaikilta lupauksen, että ette enää koskaan itke. Kukkien sijaan antakaa Minulle tämä lupauksen
kukkanen. Minä en koskaan itke. Tietysti joskus, 'sandra karuna', joskus saatan vuodattaa kyyneleen tai pari – olenhan kuitenkin
äiti. Mutta en tällä tavalla – istuu, itkee, tulee hysteeriseksi. Teidän täytyy pitää arvokkuutenne.

Olettehan kaikki sahaja-joogineita. Älkää lukeko kirjoja, jotka kertovat itkemisestä, vaan syvällisiä kirjoja, jotka koskettavat teitä
syvästi. Jos silloin itkette, se ei haittaa. Elokuvissa he näkevät naisen piinaavan miestään, silloin he itkevät. Kotiin tultuaan he
piinaavat miestään. Mitä hyötyä siitä oli? Olen nähnyt paljon tällaista. Elokuvissa he itkevät. Kun kysymyksessä on joku toinen,
he tuntevat tuskaa. Kun kysymys on heistä itsestään, he eivät näe, mitä tekevät.

Yksi vaatimukseni teille tänään on, että ette itke. Olette nyt Jumalan Valtakunnassa, ja Jumalan Valtakunnassa ei itketä. Ihmiset
viettivät juuri pyhäinpäivää. Oli sitä sun tätä. Kaikkea tällaista on Intiassakin, kaikenlaista hölynpölyä. Hyvä on, annetaan niille
arvonsa, mutta ei niitä tarvitse viettää itkien. Se on merkki siitä, että olette todella iloitsevia. Mutta minkä laulun kuulinkaan, olin
aivan kauhistunut. Kuka ehdotti tätä laulua? Saisinko syyllisen esiin?

Tiedän, että sen on täytynyt olla intialainen nainen. Pakko olla. (Shri Mataji puhuu hindiä) Katsokaa näitä kauniita koristeita, joita
he ovat tehneet. Jos heillä ei olisi ollut kauneutta sisällään, he istuisivat itkemässä. Mitä muuta? Totta kai, nämä ihmiset ovat
kauniita – he eivät koskaan itke. Ehkä krokotiilin kyyneleitä joskus, vain näyttääkseen, mutta sisällään he eivät itke, koska ovat
niin itsevarmoja. He nauttivat kauneudestaan. He nauttivat loistostaan. He nauttivat itsestään.

Miksi siis itkeä? Minkä vuoksi? Sellaisista tuhlatuista kyynelistä ei ole mitään hyötyä. Tänään olemme siis täällä nauttimasta
ilostamme, 'Atmananda', 'Nirananda' ja 'Paramananda'. Olemme nauttimassa kaikista näistä, joilla on ikuista arvoa. Teidän on



nyt ymmärrettävä ja uskottava, että olette Jumalan Valtakunnassa, ja kaikki teissä oleva hieno kauneus tulee avautumaan teille.
Tulette itse näkemään kaiken sen kauneuden. Mutta nyt, jos silmänne ovat jo kiinni, jos sydämenne on jo sulkeutunut, ettekä
halua nähdä mitään todella kaunista, kuinka voisin puhua tästä kauniista, mitä ihmiset ovat tehneet? Elämässä on erittäin
tärkeää pitää itsellään positiivinen asenne. Myös Sahaja Yogaan.

Sahaja Yogassa meidän on kehityttävä sisällämme. Mutta näin ei tapahdu. Ihmiset sanovat: "Äitini on sairas, isäni on sairas,
veljeni on sairas, se ja se on sairas." Tämä tulee kaikkein ensimmäiseksi. Joskus ajattelin, että Minun pitääkin avata sairaala eikä
ashram. Toiseksi: "Mieheni on tällainen. Lapseni ovat sellaisia. Se ja se on tällainen." Te ette ole 'minun, minun, minun'. Mitä te
olette?

Olette sahaja-joogineita, ja Sahaja Yogassa teidän on tiedettävä, että teillä on kaikki todisteet, kaikki on edessänne, että tiedätte
olevanne sahaja-joogeja. Jos tiedän, että olen Adi Shakti – oletetaan niin, jos tiedän olevani Adi Shakti, silloin tiedän sen, eikä
Minun tarvitse kysyä apua keneltäkään. Olenhan Adi Shakti. Minun on tarkoitus tehdä kaikki. Se on Minun työni, koska Minulla on
se voima, ja se voima on Minulla täysin 'sahaj', spontaanisti, Minussa on se voima. Joten Minun on tehtävä kaikki. Voin myös
sanoa olevani nainen. Minun pitää istua itkemässä. Ei, Minulla ei ole siihen oikeutta. En voi tehdä niin, vaikka haluaisin.

Minun tehtäväni on rohkaista teitä ja kertoa sisällänne olevasta hienoudesta, omasta kauneudestanne. Tiedättekö, kuinka
kauniita te olette? Puhutaanpa sisäisestä kauneudestamme. Mitä me olemme? Olemmeko sellaisia kuin nämä hullut ihmiset?
Olemmeko sellaisia, jotka surkeilevat koko ajan? Tai olemmeko sellaisia, jotka riitelevät koko ajan tai jotka havittelevat tavaroita,
joita materia hallitsee? Ei, me olemme Henki. Olemme Henki. Olemme Kaikkivaltiaan Jumalan heijastuma, joka on Puhtaus,
Totuus ja Tieto.

Sitä me olemme. Emme ole kuin tavalliset ihmiset. Kuinka voisimme jatkaa elämää sillä tasolla? Vain jos teissä on riivaus, jos
teillä on ollut paha guru tai jotain vastaavaa, vain silloin saatatte mennä kuin jojo, ylös alas, ylös alas, ylös alas, mutta niiden,
jotka ovat päässeet yli kaikesta tällaisesta ja ovat saavuttaneet sen tason, pitäisi arvostaa sitä, että ovat Henki. Niin monta
Henkeä istuu täällä ja heijastaa Kaikkivaltiasta Jumalaa. Olen niin ylpeä äiti, ja kaikki te olette kykeneviä valaisemaan niin paljon
ihmisiä tässä maailmassa. Mutta kauneus sisällänne on siinä, että olette täysin riippumattomia kenestäkään muusta. Olette
riippuvaisia vain itsestänne, Henkenne lähteestä, Henkenne ilosta. Ette odota toisten antavan iloa teille. Jos esimerkiksi joku
tulee huomenna ja solvaa Minua.

Sanon: "Hyvä on. Ei haittaa." Se ei kosketa Minua, koska olen Itseni kanssa. Hän puhuu tällaista. Hän saa kärsiä tai sitten ei. Se ei
liikuta Minua. Kun olette riippuvaisia vain itsestänne, niin kuvitelkaa talo, joka seisoo kalliolla. Sellaisia te olette. Yrittäkää tuntea
se. Tuntekaa kallio sisällänne.

Yrittäkää ymmärtää se. Ette te ala käyttäytyä samoin kuin muut. Sellaisten ihmisten, jotka ovat rakentaneet talonsa hiekalle,
täytyy olla huolissaan, ei meidän. Me olemme rakentaneet kalliolle. Meidän on oltava rohkeita. Meidän on oltava urhoollisia. Ja
samalla äärimmäisen nöyriä. Kun puu on täynnä hedelmiä, se taipuu alaspäin. Me palvomme Äiti Maata. Me palvomme
aurinkoa.

Me palvomme kuuta. Me palvomme kaikkea ympärillämme, mikä on auttanut meitä. Palvomme vanhempiamme, kaikkia. Mutta
ennen kaikkea me palvomme itseämme. Koska olemme palvonnan arvoisia. Nyt teistä kaikista on tullut pyhimyksiä. Se ei
tarkoita sitä, että alatte kasvattaa partaa, pukeudutte kaikki oudosti tai muuta sellaista. Ei mitään sellaista. Olette pyhimyksiä,
koska sisällänne on tuoksu, kaunis oman lootuksenne tuoksu. Se on Henki.

Tässä on lootus, jonka olette tehneet Minulle. Todella kaunis lootus, istun kauniilla lootuksella. Samalla tavalla on sydämissänne
heijastuneena kaunis lootus. Tuntekaa tämä lootus, kuinka kaunis ja herkkä se on. Se on vaaleanpunainen, koska
vaaleanpunainen lootus kutsuu luokseen kaikkia, se on merkki anteliaisuudesta ja kutsumisesta. Vaaleanpunainen väri
houkuttelee kaikenlaisia hyönteisiä, kaikkia. Lootus on siis vaaleanpunainen ja se kutsuu luokseen kaiken, se on avoin kaikelle,
eikä pelkää mitään. Mutta se nousee ylös mudasta, se nousee ylös kamalista lammikoista. Sen ympärillä liikkuu kaikenlaisia
matoja, mutta se päästää ilmaan tuoksua ja tekee koko lammikosta kauniin. Sellaisia te olette.



Missä tahansa olettekin, voitte luoda sellaisen kauneuden. Voitte vuodattaa sitä kauneutta. Voitte saada ihmiset näkemään,
millainen Henkinen ihminen on. Te olette Sahaja Yogan heijastuma, en Minä. Teidän täytyy heijastaa Sahaja Yogaa. Sillä sellaiset
ihmiset elävät aina iloissa ja viisaudessa. Shri Ganesha on viisauden antaja, viisauden siitä, kuinka milloinkin käyttäytyä, mitä
kulloinkin sanoa, kuinka pitkälle mennä asioissa. Sen pitäisi olla sisältä tulevaa, 'sahaj'. Teidän ei tarvitse nähdä vaivaa sen
eteen, ainoastaan tietää. "Olen nyt sahaja-joogini."

Joka aamu teidän pitäisi sanoa itsellenne: Olen sahaja-joogini. Kuinka pitkälle minun pitäisi mennä? Miten minun pitäisi
käyttäytyä? Miten minun tulisi asennoitua?" Kaiken tämän voi ymmärtää hyvin helposti, jos kehittää itselleen viisauden
lootuksen. Miten lootus syntyy? On siemen, joka alkaa versoa. Sillä tavalla viisaus... sisällänne on jo tällainen siemen. Kaikilla
teillä on sellainen, ja nyt se on alkanut avautua, koska olette oivaltaneita sieluja. Antakaa viisautenne ottaa ohjat.

Miten se tapahtuu? Siihen on olemassa yksi keino. "Jos Äidillä olisi tällainen ongelma, mitä Hän olisi tehnyt?" Oikein hyvä ajatus.
"Kuinka Hän olisi hoitanut asian?" Saatatte silloin sanoa, että emme ymmärrä Äidin tapaa hoitaa asioita. Hänellä on kaikenlaisia
konsteja. Aivan oikein. Niitä on. Mutta on olemassa hyvin yksinkertainen tapa tehdä se.

Voitte luovuttaa asian Minun viisaudelleni, ja teissä itsessänne oleva viisaus on aktiivinen. Se toimii. Tämäkin asia teidän pitää
ymmärtää. Sisällänne oleva viisaus on aktiivinen. Eräs mies oli töissä Lontoon lentokentällä. Hän on sahaja-joogi, mutta hän ei
käy kollektiivissa. Hän ei ehdi. Joku sanoi jotain epäystävällistä hänelle. Hän meni kotiin ja sanoi: "Tuo ei ollut hyvä asia, mitä
hän sanoi. Olenhan kuitenkin sahaja-joogi."

Seuraavana päivänä hän kuuli, että tämä kaveri oli kaatunut moottoripyörällään. Mies ei ehkä ymmärtänyt, että koska hän oli
sanonut tällaista, siksi onnettomuus sattui hänelle. Mutta tämä joogi tiesi, koska Jumaluudet ovat kanssanne. Viisaudessa
ymmärrätte, että kaikki Jumaluudet ovat aivan lähellänne, ja mitä tahansa tapahtuu, he ovat luonanne. Kukaan ei voi
vahingoittaa teitä. Kukaan ei voi koskea teihin. Niin suojassa te olette. Lootukset eivät ole suojassa. Olette niin hyvin suojassa,
että jos joku yrittää vahingoittaa teitä, teitä suojellaan välittömästi. Ja kuten kerroin, teillä on oma suojautumiskeinonne, että
hyppäätte ajatuksettomaan tietoisuuteen.

Joskus me vahingoitamme itseämme enemmän kuin muut meitä. Eräs ystäväni, jonka tunsin, oli lapsuudestaan saakka
sellainen, että itki ja valitti kaikesta. Hän itki aina pienimmistäkin asioista, koska hän oli piloille hemmoteltu, ja itki aina kaikesta.
Yllättäen sain tietää, että hän sokeutui hyvin nuorena. Kysyin: "Miten sinusta tuli sokea yhtäkkiä?" Hänen täytyi käyttää hyvin
vahvoja laseja. Hän sanoi: "Minulla oli tapana itkeä paljon, muistatko?" Vastasin: "Muistan kyllä, mutta itkitkö koulun jälkeenkin?"
"Kyllä, itkin aina tällä tavalla." Ihminen kehittää siitä eräänlaisen luonteenpiirteen: "Olen sellainen, joka itkee."

Miksei voisi kehittää sellaista luonnetta, että "olen aina iloinen"? Kaikesta, mitä näen, tunnen iloa. Kaikesta, mitä kuulen, tunnen
iloa. Silloin tuoksuva lootuksenne tulee paremmaksi, ja viisautenne toimii sillä tavalla, että otatte vastaan kaiken kauniin.
Helposti. Saatte kaikkea sellaista, joka on hyvin tyydyttävää ja iloa antavaa. Tämä sisällänne olevan viisauden toiminta tavallaan
johdattaa teitä ihmisten luo, jotka ovat äärimmäisen ystävällisiä, tilanteisiin, jotka ovat hyvin kauniita, ja joista löydätte hienoja
asioita, tai niin kauniiden luomusten luo, jollaisia ette koskaan odottanut näkevänne. On äärimmäisen tärkeää ymmärtää, kun
kerrotte Minulle: "Äiti, minulle tapahtui tällainen ja tällainen ihme." Se ei ole mitään, se on teidän oma viisautenne, oma
Henkenne, joka saa kaiken aikaan. Teidän ei tarvitse tehdä mitään.

Teidän täytyy ainoastaan muistaa, että olette sahaja-joogineita, ja että luonteenne täytyy olla sahaja-jooginin luonne, että
ajatuksienne pitää olla sahaja-jooginien ajatuksia. Sama koskee myös sahaja-joogeja. Sahaja-joogi -miehet eivät näytä kovin
paljon tunteitaan, mutta he osoittavat muilla tavoilla kiukkuaan. He saattavat kiivastua, ja joskus purkaukset ovat niin kovia, että
vain tuijotatte: "Mikä tälle ihmiselle tuli?" Yhdellä puolella kiukun purkaukset, toisella itkeminen. Mitä siihen väliin jää? En tiedä.
Kumpaakaan näistä ei tarvita ollenkaan. Ihmisiä on ojennettava sanomalla. Nyt Minun täytyi sanoa jotakin.

Sain sanottua, se on ohi. Mutta se ei ole vihaa. Minun vain täytyy toimia. Siinä on se ero – en ole osallinen siihen. Jos itken, en



ole osallinen. Minä vain itken. Jos olen vihainen, en ole oikeasti vihainen. Yritän vain näytellä vihaista. Niin siinä tapahtuu. Ei pidä
mennä osalliseksi asiaan.

Jos menee mukaan omaan vihaansa, silloin ilo häviää, katoaa täysin. Jotkut ihmiset ajattelevat myös, että jos on iloinen, täytyy
olla hyvin vakava. Ei ollenkaan. Miksi pitää olla vakava? Miksi tässä maailmassa pitäisi olla vakava? Kaikki on tyhmyyttä. En
löydä tästä maailmasta mitään vakavaa. Enkä itse pysty olemaan vakava kolmea minuuttia kauempaa. Joskus ihmiset käyttävät
sitä hyväkseen, mutta minkä sille voi? Sellainen on luonteeni.

Mikä on niin vakavaa? Teidän ei tarvitse luoda aurinkoa. Teidän ei tarvitse luoda kuuta. Teidän ei tarvitse luoda Äiti Maata. Mikä
on niin vakavaa? Mitä suuria töitä teidän pitää tehdä? Kaikki on valmiina teille. Nauttikaa niistä. Miksi pitäisi olla niin vakava?
Jotkut ihmiset yrittävät myös tehdä vaikutuksen vakavuudellaan.

Näin kerran erään naisen ajattelevan jotain hyvin vakavan näköisenä. Kysyin: "Mikä hätänä?" "En tiedä miten lakaista tästä, kun ei
ole harjaa." Sanoin: "No onpas iso ongelma, kuin taivas putoaisi niskaan. Ei sillä väliä, älä tee sitä tänään. Voit tehdä sen
huomenna. Ei se ole niin tärkeää." Jos ei kerran ole välineitä, ei se haittaa. "Ei, ei, minun on tehtävä se. Haluan pitää kotini
siistinä."

Sanoin: "Tämä on suurin ongelma, ja se on vakavaa." Kun kärsii jostain vakavista tyhmistä ongelmista, silloin muuttuu vakavaksi.
Ja jos muuttuu vakavaksi ja luulee, että sillä ongelmat ratkeavat, niin ei käy. Samalla Minun on sanottava, että asioita ei pidä
ottaa liian kevyesti. Meidän ei pidä käyttäytyä sopimattomasti eikä olla piittaamattomia. Se ei ole... Katsokaa näitä kukkia.
Katsokaa niitä. Ne värisevät värähtelyistäni. Katsokaa niitä, kuinka arvokkaita ne ovatkaan. Ne kuolevat huomenna.

Se ei vaivaa niitä niin kauan, kuin ne voivat hyvin omalla paikallaan, ja antavat teille nautintoa ja iloa, se riittää. Mitä hyötyä
valosta on? Katsotaanpa valoa, sellaista, kuin me olemme. Annamme valoa. Olemme täällä tekemässä kaikki iloisiksi ja
onnellisiksi, tekemässä jokaisen onnelliseksi. On monia tapoja tehdä toiset onnellisiksi. Sitä varten meidän on myös itse
opittava. Meidän on opittava monia asioita, miten tehdä toiset onnellisiksi. Ja kun olette tehneet heistä onnellisia, silloin tunnette
ilon sisällänne. "Voi, kuinka onnellisia he ovat."

Kun näette heidän onnellisuutensa, vain silloin teidän lootuksenne avautuu enemmän. Kuin veden aaltoilu liikkuu eteenpäin aina
rannoille asti, ja rannalta se sitten kääntyy takaisin. Samalla tavalla, kun teidän ilonne saavuttaa toisten ilon, silloin siitä syntyvä
aaltoilu muodostaa elämänne kauniin kuvion. Ajatelkaapa tilanteita, jolloin teitte jotain hyvää toisille, olitte ystävällinen, ja sitten
huomasitte ilon toisessa ihmisessä, ja kuinka se ilo tuli teille takaisin. Ajatelkaa sitä kuviota, jonka tunsitte niin hienojakoisesti
elämässänne, kuinka se on muodostunut. Aina, kun ajattelette sitä aikaa ja sitä hetkeä tai paikkaa, koko kuva tulee eteenne ja
ajattelette: "Oi tätä aikaa!" Mutta se aika on sisällänne ikuisesti, koko ajan, ja siksi Diwali on niin tärkeä. Kuten sanoin, olette
kaikki Minun valoni. Ja tämä valo on ikuinen valo. Nämä valot sammuvat.

Meidän täytyy sytyttää ne uudestaan joka vuosi. Mutta ei teitä. Teillä on ikuinen valo, ja se levittää iloa. Mikä on tämän maailman
ongelma? Jos katsotaan ongelmaa kokonaisuudessaan. Ei ole iloa. Aivan yksinkertaisesti, ilo puuttuu. Jos ihmisillä olisi ilo, he
eivät olisi tehneet mitään tyhmää. Ei ole iloa. Kun on ilo, ei halua sotia eikä halua tehdä mitään vahingollista.

Silloin ei halua sanoa mitään töykeää kenellekään, ja sen lisäksi ei halua mitään, mikä vahingoittaa Äiti Maata tai aiheuttaa
ekologisia ongelmia. Ei, sellaista vain ei halua, ei halua mitään, mikä vahingoittaa muita. Ihmiset surevat tapahtuipa se sitten
täällä, Intiassa tai missä tahansa. Silloin tuntee: "Miksi tekisin jotain sellaista, mikä ei ole mukavaa muille?" Eli se ei tuota iloa.
Kun teissä on iloa, teidän pitää tuottaa iloa, ja jos ette ole iloa tuottavia, se tarkoittaa, että teidän Sahaja Yogastanne puuttuu
jotakin, ja siksi meidän on nyt noustava. Meidän pitää tulla sahaja-joogineiksi ja sahaja-joogeiksi. Sellainen on iloa antava
yhteisö. Voimme muuttaa nimeämme, jos haluatte. Jos Sahaja Yoga ei kelpaa – Iloa Tuottava Yhdistys.

Meidän pitää myös selvittää, mikä tappaa ilon. Se on tärkeää. Mikä tappaa ilon? Aluksi kerroin, että teillä pitää olla viisautta.
Viisaus tarkoittaa sitä, että se antaa kiintymättömyyden, kiintymättömyyden kaikkeen itsekkääseen, itsekeskeiseen, itseä
koskevaan pakkomielteiseen, egoon… kaikki, mikä on yhteydessä itseen. Voitteko kuvitella? Itsekäs, Itse, joka tarkoittaa Henkeä.



Mitä itsekkyys on? Se on jotain, mikä pimentää täysin Itsen, koska silloin ajattelee itseään, omia lapsiaan, perhettään, ei mitään
muuta. Korkeintaan sitä, mutta joskus ajattelee vain itseään.

Kun alkaa ajatella näin, ja kun alkaa tulla yhä pienemmäksi, pienemmäksi, pienemmäksi ja pienemmäksi, silloin lootus hajoaa.
Mutta toisten ajatteleminen tuntuu niin hyvältä. Minun tapauksessani asia on toisin. Jos ajattelen Itseäni, niin todella, kuulkaa,
tunnen itseni onnelliseksi, mukavaksi, iloiseksi, Minun on tunnustettava. Mutta kun ajattelen joitakin ihmisiä, chakroissani alkaa
heti tuntua, ja mietin: "Voi Luoja, miksi rupesin ajattelemaan sitä henkilöä?" Chakrat alkavat liikkua nopeasti tämän ihmisen
puolesta, koska tämä keho on niin antelias, että ette voi kuvitellakaan. Jos vain näenkin jonkun, chakrat alkavat heti työskennellä
aivan kuin olisin vastuussa kaikkien ihmisten epäkuntoon menneistä chakroista, mitä tavallaan olenkin, mutta siinä laajuudessa?
Mutta silti ajattelen ihmisiä, joilla on ongelmia, ajattelen teitä kaikkia. Miksi? Miksi ajattelen?

Koska tiedän, että jos voin parantaa chakranne, te tulette iloisiksi. Minun ei todellisuudessa tarvitse mennä siihen, mutta Minun
kehoni tietää. Se toimii. Se toimii ja on hyvin iloinen. Kun näen jonkun saavan Oivalluksensa, se on todella suuri ilo Minulle. Kun
näen jonkun vapautuvan ongelmastaan, se on Minulle suuri ilo, koska ilon tuottaminen on Hengen luonne, sen luonto. Jos ette
anna Henkenne täyttää omaa luontoaan ja omaa luonnettaan, Henki ei voi ilmentää itseään. Te olette kulkuneuvo. Olette lamppu,
niin voidaan sanoa, kun kyseessä on keho ja mieli. Mutta Hengen valon on päästävä esiin ja sen on oltava hyvin ainutlaatuinen,
sillä se säteilee kaiken valonsa ulospäin.

Se antaa valoa muille. Ja tätä valoa antavaa ominaisuuttanne teidän pitää parantaa. Vähitellen tulette huomaamaan, jos vain
yritätte elämässänne, ihmissuhteissanne, pyrkimyksissänne antaa valoa muille, tehdä heidän elämästään parempaa, ei
ylimielisesti eikä egoistisesti, vaan hyvin rakastavalla ja kauniilla tavalla, silloin todella ymmärrätte, että olette Henki, sillä Henki
rakastaa. Se rakastaa. Rakkaudessanne olette anteeksiantavia, hyvin anteeksiantavia. Joskus johtohenkilöt ovat vihaisia
Minulle, kun olen niin anteeksiantava. Minkä Minä sille voin? Luontoni on sellainen. En voi sille mitään. Koska rakastan,
tiedättekö.

Jos rakastaa jotain henkilöä, silloin antaa anteeksi. Siitä ei tule paha olo. Anteeksiantamattomuus on vaikeaa, mutta
anteeksianto on parasta. Ainakin jos annatte anteeksi, se ei enää vaivaa mieltänne. Tämä Rakkaus, joka mielestäni on iloa, kun
tämä rakkaus sulaa ja virtaa kuin joki ja ravitsee kaikkia rannoilla olevia puita, se on se hetki, jolloin yksilö tai persoona tulee
täydelliseksi siitä rakkaudesta, ja sillä hetkellä se tuntee täyttymyksensä. Se ei ole vain sitä, että teillä on valo nurkassanne, vaan
sen täytyy virrata. Sen täytyy liikkua. Sen täytyy ravita. Rakkaus ei ole mitään kuollutta, kuin kivi. Kun se sulaa, se ympäröi kaiken,
ja kaikki muuttuu silloin hyvin kauniiksi.

Teidän täytyy ensin ymmärtää, että elämä on tarkoitettu antamaan iloa toisille, koska olette nyt pyhimyksiä, ja teidän valonne
täytyy tuoda Iloa. Hiukan te joudutte kestämään. Teillä on voimia kestää. Teillä on kaikki voimat, ja niinpä toivotan teille hyvää
onnea seuraavalle vuodelle ja paljon menestystä. Jumala siunatkoon teitä.
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Kumarran kaikille totuuden etsijöille.

Jos olemme todellisia totuuden etsijöitä, meidän on oltava sen suhteen rehellisiä ja vilpittömiä niin, että olemme vilpittömiä
itsellemme, ja että oikeutamme oman olemassaolomme tässä maailmassa. On monia 'sadhakoja' (henkisyydelle
omistautuneita), jotka suorittavat aamusta iltaan jotain rituaaleja, meditaatiota, 'bhaktia' (antaumusta) ja lukemista. Mutta on
ymmärrettävä, mitä olemme sillä saavuttaneet? Missä olemme? Äitinä sanoisin: "Lapseni, olet etsinyt jo niin paljon, mutta mitä
olet löytänyt? Oletko löytänyt täydellisen todellisuuden? Oletko saavuttanut sen, mitä pyhissä kirjoituksissa kerrotaan?" Tänään
laulettu laulu oli marathinkielinen - toivon että olisi laulettu jotain sanskritiksi, he ovat hyviä sanskritin kielessä ja osaavat myös
Adi Shankaracharyan lauluja. Huomenna he laulavat niitä. Tämän laulun kirjoitti Namadeva 1100-luvulla.

Hän oli runoilija, joka meni myöhemmin Punjabiin, missä Nanak Sahib kunnioitti häntä hyvin paljon ja pyysi häntä kirjoittamaan
punjabin kielellä. Hän opiskeli punjabia ja on kirjoittanut todella paksun kirjan, ja "Granth Sahibissa" on siitä monta säettä. Hän oli
tavallinen räätäli, aivan tavallinen räätäli, ja hän meni erääseen kylään tapaamaan pyhimystä nimeltä Gora Kumbhar. "Kumbhar"
tarkoittaa ruukuntekijää; ja Gora Kumbhar oli kiireinen valmistellessaan savea ruukuntekoa varten. Namadeva vain seisoi hänen
edessään ja sanoi: "Tulin katsomaan 'Nirgunaa', muodotonta, katsomaan 'chaitanyaa', mutta täällä se on 'saguna', sillä on
muoto." Vain oivaltanut sielu, vain pyhimys voi sanoa näin toiselle pyhimykselle, koska hän tuntee perimmäisen todellisuuden.
Mutta ihmiset, jotka eivät ole oivaltaneita, eivät voi ymmärtää mitä on elämän yläpuolella. Jopa kristinuskoinen Tuomas tuli
Intiaan ja kirjoitti aiheesta paljon kirjoituksia, jotka säilyivät luolassa Egyptissä, josta ne löydettiin. Nyt hänen kirjoituksistaan on
tehty kirja, 48 vuoden tutkimustyön tuloksena. On hämmästyttävää kuinka tarkasti hän kuvaa Sahaja Yogaa, että ihmisen on
saavutettava kokemus todellisuudesta.

Tietenkin jokainen kirja ja jokainen kirjoitus sanoo: "Tunne itsesi" - kuka minä olen, minun on selvitettävä kuka minä olen. Näin
ollen meidän pitää ponnistella löytääksemme tämä Itse sisältämme. Sanomme, "minun kehoni, ääneni, nenäni, maani, minun,
minun..." Kuka on tämä 'minä' jolle nämä kaikki kuuluvat? Mistä tämä innoitus tulee? Tämä 'minä' on sisällämme, heijastuneena
sydämessämme. Minun pitää pyytää teiltä, että ette hyväksyisi Minua sokeasti. Sokeus ei auta yhtään. Mutta tarjoan teille
hypoteesin - kuten tieteessä - siitä kuinka kaikki tapahtuu. Jos se todistetaan ja huomaatte kokeneenne sen mitä nyt sanon,
teidän on rehellisinä ihmisinä hyväksyttävä se. Lännessä on muita ongelmia kuin täällä, valtavia ongelmia.

Menin ensin Englantiin, ja tiedätte englantilaiset, miten kovapäisiä he ovat, heitä on vaikea saada muuttumaan. Mutta kun
muutos tapahtuu, he ovat täynnä oppineisuutta. He ryntäsivät yliopistoihin ja kaikkiin kirjastoihin, ja ottivat selville kaiken
kundaliinista. Jo 'nathpanthit' (pyhimys Sai Nathan seuraajat) kirjoittivat täällä, ja tekivät paljon työtä kundaliinin herättämiseksi,
mutta tämä tieto katosi. Ja kun jotkut saksalaiset ja muut tulivat tänne, 'tantristit' kertoivat heille vääriä asioita, jotka he veivät
mukanaan. Siinä oli väärinkäsitystä ja väärää tietoa sellaisessa määrin, että lukemani saksalaisen kirjoittama kirja väittää
kundaliinin sijaitsevan vatsassa, ja hän antaa kaikenlaisia selityksiä. Hän oli epäilemättä hyvin oppinut mies, mutta en usko, että
hän oli oppinut mitään, mutta sen pohjalta hän kuvasi kundaliinia. Tämä tieto on ollut meille tuttua jo kauan. Meillä oli
kolmenlaista liikettä kohti Jumaluutta. Yksi oli 'Vedat'.
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Jopa 'vida' tarkoitta 'tietää'. Ihmisiä, joilla oli tieto, Tuomas kutsui 'gnostikoiksi' sanalla "gn". En tiedä miten etelässä sanotte
sanan "gnana" tai "gyana," mutta marathiksi sanomme "gn". Sana gnostikko tulee henkilöstä, jolla on tieto; ei ulkoinen tieto, ei
mielen tai tunteiden kautta saatu, vaan jotain paljon korkeampaa. He yrittivät kulkea samaa tietä, mutta Veda-kirjoissa sanotaan,
ensimmäisessä, ensimmäisessä 'slokassa' (säkeistössä) sanotaan, että jollei tunne sitä (tietoa), on turha lukea tätä kirjaa. Mutta
mitä 'tiedolla' tarkoitetaan? Että tietää keskushermostolla; ei mielen tasolla, tai fyysisellä tasolla, vaan paljon korkeammalla
tasolla. Kun meistä on tullut ihmisiä, meidän on nöyrästi sanottava, että emme ole täydellisiä. Meistä puuttuu jotain; miksi
muuten tappelisimme, miksi riitelemme? Tarkoitan, että kaikki ongelmat ovat enimmäkseen ihmisten aiheuttamia: ekologiset,
ekonomiset, poliittiset.

Kun tutkii niiden lähdettä, niin ihminen aiheuttaa ne kaikki. Mikä ihmisissä on siis vialla? Eläimet ovat kunnossa, ne ovat 'pashu';
ne elävät 'pashan' mukaisesti, Jumalan lakien alaisuudessa. Mutta ihmisillä on vapaus, he syöksyilevät sinne tänne, ja kaikki
nämä ongelmat johtuvat siitä, että heillä ei ole todellista tietoa. Mikä siis on se todellinen tieto, jota meidän pitää etsiä, ja jota
kohti kulkea? Veda-kirjoitusten ihmiset yrittivät ymmärtää, mutta he keskittyivät enemmän luontoon ja sen viiteen elementtiin.
Palvoessaan viittä elementtiä, he menivät Sahaja Yogan mukaan oikealle, ja oikeanpuoleisuus näkyy selvästi kreikkalaisessa
mytologiassa; ja Kreikassa se muuttui tieteiksi, ja kaikeksi sellaiseksi. Vasen puoli on 'bhakti' (antaumus). Ihmiset alkoivat
palvoa sokeasti uskoen Jumalaa, he yrittivät lähestyä Jumalaa palvomalla temppeleissä ja kirkoissa, uskoen pyhimyksiin.
Varsinkin Intiaa on siunattu erityisesti, sillä kaikki mitä meillä on, on saatu pyhimyksiltä, vaikka se onkin poikkeavaa ja melko
paikallaan polkevaa.

Mutta tieto tuli pyhimyksiltä, 'maharisheilta' (suurilta profeetoilta), ja suurilta näkijöiltä. Toinen hyvä puoli intialaisissa on se, että
heidän uskontonsa ei ole organisoitua. Ei ole organisaatiota sitä pyörittämässä. Se on hyvin suuri siunaus. Siitä huolimatta,
kaikki nämä vedojen ideologiat joutuivat jonkinlaiseen mielen 'mayaan' (harhaan), ja siksi meille on syntynyt 'arya samaj'
(henkinen aatelisto) jotka ovat hyvin vaikeita ihmisiä. Jos esimerkiksi tapaa jonkun 'arya samajin', ei tiedä kuinka hänen
kanssaan pitää toimia; hän vain puhuu ja puhuu - Luoja tietää mitä tietoa sieltä tulee. Mutta hän ei ole oivaltanut asiaa, ja tyytyy
lukemaansa, ja lukee koko ajan liikaa. Kabira sanoi, "Padi padi pandita murkh bhayo" - "Lukemalla liikaa, jopa 'panditat' (oppineet)
muuttuvat tyhmiksi." Ihmettelin, miten se voi olla mahdollista? Mutta nyt tapaan koko ajan sellaisia.

Siispä lukemalla ei voi oppia tuntemaan kaikkein korkeinta. Jos vaikka lääkäri, määrää teille päänsärkylääkettä, ja sanoo: "Ota
Anacinia". Jos luette reseptiä: "Anacin, ota Anacinia, ota Anacinia" - lisääntyykö vai väheneekö päänsärky? Teidän on otettava
lääkettä. Juuri näin on kirjoitettu 'Vedoissa' (pyhissä kirjoituksissa), että teidän on löydettävä itsenne. Samoin ’Upanishadeissa’,
jotka ovat osa Vedoja; kaikkialla sanotaan: "Löydä Itsesi." 'Patanjal shastrassakin', on alussa vain pieni pätkä 'vyayamaa'
(harjoiteohjeita), tarkoitan, että siinä on 'ashtangaa'. Hyvin pienessä osassa käsitellään niin sanottuja fyysisiä ongelmia.
Käytämme niitä myös Sahaja Yogassa, mutta vain sen mukaan missä ymmärrämme ongelman olevan; emme niin, että kaikki
tekevät fyysisiä harjoituksia ja saavat sydänkohtauksia ja kaikenlaisia ongelmia, kuumuutta ja verenpaineen kohoamista. Joskus
ihmisillä on verenpaine alhaalla, joskus koholla, ja he tulevat ja kertovat, "Äiti, me käymme joogassa, ja katsokaa nyt ..."
Olemuksemme ei ole pelkästään fyysinen, psyykkinen tai tunteisiin liittyvä, vaan olemme henkisiä olentoja.

Ja toinen liike tässä maassa meillä on 'bhakti' (antaumus). Bhakti on ihan hyvä asia; temppelissä käyminen, mutta sekin alkoi



mennä väärään suuntaan, ei ymmärretty mitä bhakti on. Shri Krishna sanoi Gitassa - on hyvä tietää, että Shri Krishna oli
diplomaatti, Hän ei ollut Äiti, ja Hän tiesi millaisia ihmiset ovat. Hän pani heidät etsimään totuutta, koska kukaan ei pidä suorasta
puheesta. Siihen aikaan Hän kertoi vain Arjunalle. Hän kertoi ihmisille kolme asiaa, josta voi nähdä Hänen diplomatiansa, jos
osaa lukea rivien välistä. Ensiksi Hän sanoi, että on päästävä 'gyanan' (korkein tieto) äärelle. Hän ei ollut kovin hyvä myyntimies,
koska myyntimies ei koskaan kerro parasta asiaa ensimmäiseksi, mutta Hän sanoi, että ihmisten pitää saada 'gyana'. Näin se
on. 'Gyana' tarkoittaa tietoa keskushermostossanne.

Toiseksi Hän sanoi, että teidän pitää osoittaa 'bhaktia': "Annattepa Minulle hedelmän, kukan tai vettä, Minä otan ne vastaan,
mutta teidän pitää osoittaa 'bhaktia' joka on 'ananya'." Jos tunnette sanskritia, 'ananya' tarkoittaa: kun et ole joku toinen, kun olet
oivaltanut sielu. Jos ette ole yhteydessä, mitä bhakti on teissä? Monet ihmiset valittavat, "Äiti, olen paastonnut ja tehnyt sitä ja
tätä, ja katsokaa nyt missä kunnossa olen. Minusta on tullut hermoraunio." Se ei ole Jumalan vika; ette ole vielä yhteydessä. Se
on yhtä yksinkertainen asia kuin puhelin. Jos puhelinta ei ole kytketty, mitä hyötyä on soittaa? Rikkoisitte koko puhelimen.
'Bhakti' ilman yhteyttä on väärin, siksi Krishna sanoi: "Yoga kshema vam aham": Ensin jooga (yhteys), sitten kshema
(suotuisuus).

Ensin teidän on saatava jooganne, ja siitä seuraa suotuisuus; muuten se ei toimi. Hyvin hienovaraisesti Hän asetti joogan ensin.
Miksei hän sanonut 'kshema yoga'? Bhaktista Hän siis sanoi näin. Karmasta Hän sanoi: "Tehkää työnne ja antakaa se
Kaikkivaltiaan Jumalan lootusjalkojen juureen." Se ei ole mahdollista. Monet sanovat: "Äiti, lasken kaiken työni Jumalan
lootusjalkojen juureen" - varmaan kaikki murhatkin. Se on pelkkä mielen luoma ajatus, että: "Asetan sen Jumalan lootusjalkojen
juureen." Ette pysty, koska ette ole sillä tasolla. Kun taas sahaja-joogi, hän ei sano Minulle: "Nostan kundaliinin", vaan: "Äiti, se ei
nouse, se ei tule"- hän puhuu kolmannessa persoonassa.

Hän sanoo: "Tämä ei liiku tuolle puolelle" - kolmannessa persoonassa, koska hän ei ole enää itse siinä. Tätä siis on karma, ollaan
automaattisesti Jumalan lootusjalkojen juuressa. Hän tekee kaiken, me olemme vain instrumentteja. Jos tämä instrumentti
sanoisi: "Minä puhun", te ette hyväksyisi sitä. Samoin kun sanomme: "Olen laittanut minun ..." aivan kuin he kantaisivat taakan ja
laittaisivat sen Jumalan lootusjalkojen juureen - Ei. Se on automaattista, se on spontaania. Se on 'sahaja'. Se on sisäsyntyistä.
Teillä kaikilla on tämä voima sisällänne. On kirjoja, jotka kuvaavat kundaliinia hyvin vaaralliseksi.

Se on täyttä hölynpölyä, uskokaa Minua. Olen käynyt monissa maissa, hyvin monet ovat saaneet oivalluksen, eikä heille ole
koitunut siitä mitään ongelmia. Päinvastoin, he ovat tulleet kaikin tavoin kuntoon. Yhdessä hetkessä ihmiset ovat luopuneet
huumeista ja huonoista tavoistaan. Ihmiset ovat parantuneet hetkessä. Minä en oikeastaan tee yhtään mitään. Saatatte luulla,
että Minä teen jotain, mutta en tee, vaan teidän oma kundaliininne toimii. On yllättävää miten se toimii ja auttaa teitä; se on
teidän äitinne, oma yksilöllinen äitinne, joka tietää teistä kaiken. Tavallaan kaikki on häneen tallennettuna. Hän on kiertyneenä
kolmelle ja puolelle kierrokselle jonkin matemaattisen kaavan vuoksi - ja kun hän nousee, hän saattaa jättää jälkeensä hieman
kuumuutta, koska hän tavallaan joutuu ponnistelemaan takiamme.

Joidenkin ihmisten kohdalla saattaa syntyä lämpöä. Esimerkiksi, jos teillä on ongelmia maksan kanssa, saatatte tuntea hieman
kuumuutta käsissänne. Mutta teillä kaikilla on tämä kundaliini, ja se on puhdas halu teissä. Tiedätte, että talouselämässä on laki,
että yleisesti ottaen tarpeet eivät tyydyty. Tänään haluamme talon, huomenna auton, ylihuomenna helikopterin, ja niin se jatkuu
loputtomiin. Jos meiltä puuttuu jotain, kamppailemme sen vuoksi, ja kun olemme saaneet haluamamme, emme nautikaan siitä.



Mutta tämä on puhdas halu olla yhtä Jumalan rakkauden kaikkialla olevan Voiman kanssa. Emme edes ajattele, että sellainen
voima on olemassa, otamme sen itsestäänselvyytenä. Näemme kaiken luodun, näemme kauniit kukat, näemme suuren puun
kasvavan pienestä siemenestä. Katsokaa silmiämme, ne ovat kuin kauniit kamerat - kuka on ne tehnyt?

Kuka on kehittänyt meidät tälle tasolle? Mikä voima on tehnyt meistä ihmisiä? Emme halua ottaa selville, koska tiede ei voi
selittää sitä, kuinka siemen itää, kuinka meistä tulee ihmisolentoja. Tähän pisteeseen saakka tämä hyväksytään, siitä eteenpäin
emme halua tietää. Kaikkivaltias Jumala on levittänyt kauniin 'chaitanyan', Brahmachaitanyan (jumalallinen energia) kaikkialle.
Jos sanon niin, teidän on kokeiltava ja kerrottava sitten, onko se olemassa vai ei. Jos vain sanotte "ei", se tarkoittaa, että kiellätte
itseltänne mahdollisuuden saavuttaa yhteys tähän elämän voimaan. Epäilemättä tämä elämänvoima on kehittänyt meidät: se
järjestää kaiken, luo kaiken, antaa kaikelle värähtelyt. Se koordinoi, rajoittaa, ja kaiken lisäksi myös rakastaa teitä. Se harkitsee
kuinka pitkälle ihmisten kanssa voi mennä.

Se on niin kaunis voima ja se vallitsee kaikkialla, jokaisessa atomissa, jokaisessa elämänversossa ja jokaisessa elävässä
olennossa. Se toimii niin kauniisti, että emme edes tunne sen pehmeää sulavuutta. Me emme näe kukan kukkivan, puhkeavan
kukkaan, emme näe sitä. Se vain kukkii ja sanomme: "Ooh, tänään siinä on kukka." Se tapahtuu niin lempeästi ja kauniisti,
ettemme edes tunne sen olemassaoloa mitenkään - mutta se on olemassa. Jos emme ole yhdistyneet siihen voimaan, emme
voi tietää korkeinta todellisuutta, koska meissä oleva henki ei ole huomiossamme. Se on huomiomme todistaja. Mutta kun
Kundaliini nousee, se kulkee läpi kuuden keskuksen, ja lävistää aukileen alueen, mikä on se todellinen kastetapahtuma, ja silloin
henki tulee huomioomme valona. Ja hermostomme saa uuden ulottuvuuden, ulottuvuuden jonka kautta tulemme - sanon
uudelleen: me tulemme, tämä ei ole mitään luennointia tai kerskailua, tästä ei saa mitään sertifikaattia - te todella tulette
kollektiivisesti tietoisiksi: 'samuhik chetana'. Voitte tuntea toiset ihmiset.

Voitte tuntea sormenpäillänne, niitä on viisi, kuusi ja seitsemän keskusta vasemmalla, ja seitsemän keskusta oikealla. Nämä
seitsemän edustavat tunnepuoltanne, ja nämä fyysistä puolta ja mieltä. Voitte tuntea kaikkien muiden ihmisten keskukset. Kun
lääketieteessä hoidetaan ihmisiä, heitä hoidetaan kuin puuta ulkopuolelta, voidaan sanoa, että hoidetaan puun lehtiä. Mutta jos
todella halutaan hoitaa puuta, pitää mennä juurille, ja Minä puhun sisällämme olevista juurista, sisällämme olevasta Elämän
Puusta. Hämmästyttävää kyllä jopa Muhammed Sahib on kuvaillut 'kiyamaa' - 'kiyama' tarkoittaa ylösnousemuksen aikaa. "Kun
ylösnousemuksen aika koittaa, kätenne puhuvat ja todistavat teistä." Kaikki (pyhimykset) ovat puhuneet tästä ajasta, viimeisen
tuomion ajasta, ja tämä Kali Yugan aika (pimeys) tulee johtamaan Satya Yugaan (totuus). Kysymys onkin siitä kuinka moni
haluaa omaksua sen. Tuhannet ihmiset saattavat seurata jotakin täysin mielipuolista asiaa, mutta eivät todellisuutta. Vaaditaan
eräänlaista jumalaista älykkyyttä, ymmärtämään sitä.

Hämmästyttävää kyllä, mutta huomasin Venäjän olevan tällaiselle kaikkein vastaanottavaisin, sillä ihmiset siellä eivät ole yhtä
materialistisia. Heillä ei ole samanlaista vapautta kuin täällä, mutta heillä on vapaus mennä sisäänpäin. Hyvin itseään
tutkiskelevia ihmisiä, myös kirjailijat, pidän heidän kirjoistaan, Tolstoista ja muista. He ovat hyvin itseään tutkiskelevia, ja oli
hämmästyttävää, että meidän täytyi aina vuokrata suuri stadion, ja silti moni joutui istumaan ulkopuolella. Eräässä paikassa
nimeltä Togliatti on ainakin 22 000 sahaja-joogia. Kun olin siellä, tapahtui tämä vallankaappaus, ja kysyin: "Eikö teitä pelota?" Ja
he sanoivat: "Äiti, mitä pitäisi pelätä? Olemme Jumalan valtakunnassa, emme kuulu tähän valtakuntaan." Tällaisia hienoja asioita
tapahtuu kaikkialla maailmassa. Meillä intialaisilla on muita ongelmia, me olemme hyvin ehdollistuneita.



Meillä on täällä hienoja ihanteita, mutta emme pyri saavuttamaan niitä. Palvomme Ramaa, palvomme gurua, mutta mitä teillä on
sisällä itsessänne? Takerrutte johonkin, mutta miksi ette itse pyri saamaan jotain itsellenne? Sitä on Sahaja Yoga. Jos ette tunne
itseänne, ette tunne myöskään Shri Ramaa, ette tunne ketään. Näin vähän aikaa sitten kirjan Sahaja Yogasta, jonka joku hullu oli
kirjoittanut. Hän kieltää Krishnan olemassaolon, hän kieltää Raman olemassaolon, kieltää Jeesuksen, kaikki. Sanoin, mikä hullu
mies, täysin epätieteellistä; kuinka tutkimatta voi sanoa jotain tällaista? Puhuu tällaista ilman, että selvittää asiaa. Jos en olisi
koskaan käynyt Madrasissa, ja alkaisin kertoa siitä, millaiseksi te sanoisitte Minua?

Samalla tavalla monet ovat kirjoittaneet Jumalasta, koska mikään laki ei sitä kiellä, ja ihmiset voivat kirjoittaa kaikenlaista
hölynpölyä. Mutta jos meillä ei ole totuutta, emme tiedä kuka on väärä guru ja kuka ei. Jos kysyisitte Minulta: "Äiti, onko hän
väärä guru?" Vastaisin: "Miksi uskoisitte Minua? Jos sanon, että hän ei ole, alatte väitellä vastaan. Jos sanon, että hän on, niin
uskotte Minua. Tällainen ei ole tarpeen. Tunnette itsenne, ja sen avulla tunnette absoluuttisen totuuden, koska henkenne on
absoluuttinen. Se ilmoittaa absoluuttisen totuuden. Huomenna kerron teille enemmän hengestä, tämä riittää tälle päivälle.

Meidän pitää … Jos nyt haluatte, voisimme tehdä Itseoivallusharjoituksen. Se vie vain hetken. Teidän pitää vain olla valmiina ja
pyytää sitä, ja te kaikki saatte sen. Teillä on varmasti paljon kysymyksiä mielessänne. Kun viimeksi olin Madrasissa, koko aika
käytettiin kysymyksiin vastaamiseen; kysymyksiä, kysymyksiä, kysymyksiä… Mutta nyt pyydän, että jos teillä on kysymyksiä,
laittakaa ne syrjään; voitte kirjoittaa ne paperille. Huomenna vastaan kaikkiin kysymyksiinne, mutta nyt, olkaa hyvät, yrittäkää
saada oivalluksenne. Kiitos hyvin paljon. Jos haluatte, voitte käydä hetken jaloittelemassa voitte mennä ja palata sitten, se käy
päinsä, mutta älkää jääkö juttelemaan. En vielä kertonut teille kolmannesta liikkeestä maassamme, joka on 'Nath Panthis'
(pyhimys Sai Nathan seuraajat). Jainalaisilla on Adi Nath, ja siitä alkoi jakautuminen. Yhden gurun oli tarkoitus antaa tieto vain
yhdelle - kuten Janaka Nachiketalle - aina Gyaneshwaran aikaan asti, 1100 -luvulle.

Gyaneshwara oli oman veljensä Nivritinathin oppilas, ja he saivat kärsiä paljon. Hän pyysi Nivritinathilta lupaa yhteen asiaan:
"Anna minun paljastaa totuus ihmisille. Minä vain kerron siitä, en tee mitään, vain kerron siitä." Koska - 13-14 tuhatta vuotta
sitten Markandeya oli kertonut kundaliinista. Sitten Adi Shankaracharya kuvaili kundaliinia, mutta teki sen sanskritin kielellä. Eikä
sanskritinkielinen itsetuntemus ollut tarjolla tavalliselle kansalle, ja ne, jotka tunsivat sanskritin kielen, eivät halunneet perehtyä
itsetuntemukseen. Niinpä tämä tieto pidettiin koko ajan salassa. Mutta hän kysyi luvan ja kirjoitti sitten 'Gyaneshwarin'.
Gyaneshwari on kuin marathinkielinen 'Gita', jota hän laajensi ja koristeli useilla runoilla. Kuudennessa Gyaneshwarin luvussa
hän kuvasi kundaliinin hyvin selvästi.

Tätä kuudetta lukua myös typistettiin, ja sitä kutsuttiin nimellä 'nishiddha', eli, sitä ei saanut lukea, sen kielsivät uskonnosta
vastuussa olevat, jotka olivat vastuussa ylösnousemuksestamme, niin sanotusti. He sanoivat, "Ette saa lukea tätä, tai joudutte
vaikeuksiin." Niinpä tämä luku suljettiin, eikä kukaan yrittänyt selvittää sitä, mutta nathpanthien joukko kasvoi. Siitä liikkeestä
meillä on Kabira, ja Nanaka. Hän puhui 'khalisista', Nanaka puhui khalisista. 'Khalis' takoittaa puhdasta, 'nirmal'. Sahaja-joogit
ovat 'nirmal'. Jos joku tekee jotain väärin, se tulee selvästi ilmi; pyhimykset eivät voi olla sellaisia. Khalis-ihmiset eivät voi olla
sellaisia, he eivät voi olla väkivaltaisia. Se on rakkautta.

Se on rakkautta, joka on täysin 'nirvaj' (pyyteetön), se ei halua mitään vastineeksi. Sellainen rakkaus on rajatonta. Sellainen
rakkaus ei erottele. Niin kuin kasveissa oleva energia nousee, tai että sen mahla nousee, ja menee eri paikkoihin: lehtiin, oksiin,



kukkiin, hedelmiin, ja palaa takaisin. Se ei jää yhteen paikkaan. Jos se jää yhteen paikkaan, se tietää sen paikan kuolemaa, ja
koko puu kuolee myös. On siis ymmärrettävä, että kaikki suuret inkarnaatiot, näkijät ja profeetat, tulivat maan päälle samaan
Elämän Puuhun. Teidän on uskottava heihin kaikkiin. Jos alatte uskoa heihin, heihin kaikkiin, mistä silloin tarvitsee riidellä?
Niiden, jotka uskovat vain yhteen, on riideltävä, ja siksi he eivät pidä meistä, koska uskomme kaikkiin - eikä se ole vain usko, vaan
se on totuus.

Nyt Minun on kerrottava, että tämä on elävä tapahtuma evoluutiossa, sen viimeinen läpimurto. Teidän ei tarvinnut tehdä mitään
tullaksenne ihmisiksi; samalla tavalla tämäkin on vaivatonta, sahaj'. Kerron teille vain kuinka ravitsette keskuksianne, niin että
Kundaliinin on helpompi nousta. Se on hyvin yksinkertaista, tehkää se kaikki. Teidän ei tarvitse nyt katsoa muita, katsokaa vain
itseänne. On hyvä riisua kengät pois, jotta voisitte tuntea Äiti Maan, sillä Hän imee pois ongelmiamme koko ajan, se on erityinen
'Yoga Bhoomi' meille. Emme tiedäkään kuinka suurenmoista on saada syntyä tähän maahan. Vaikka täällä on sotkettu kaikki
asiat, se ei haittaa. Jos Rama syntyy uudestaan, Hän syntyy tänne, ei poliittisesti, vaan henkisesti. [Minusta tämä kääntyy koko
ajan alas.

Voisiko sitä vääntää vähän, kun se kääntyy alas. Nyt on hyvä, nyt se taitaa pysyä. Nyt on parempi. Kiitos.] Kuten sanoin, teidän ei
tarvitse tehdä mitään. Teidän ei tarvitse pysäyttää ajatuksianne, teidän ei tarvitse yrittää mitään, ei sanoa mantroja, ei mitään.
Kundaliini tekee kaiken; hän tuntee teidät hyvin ja hoitaa kaiken. Uskokaa vain itseenne, luottakaa täysin siihen, että saatte
oivalluksen. Syyllisyyden tunteminen on luonnotonta, se on syntynyt toisten sanomisista: "Te olette syntisiä, olette sitä, olette
tätä." Minun silmissäni kukaan ei ole syntinen.

Olette ehkä eksyneitä ja tietämättömiä, mutta ette syntisiä. Meidän on siis ymmärrettävä, että meidän on kunnioitettava
itseämme, koska olemme upeita, olemme suurenmoisia. Koska emme ole yhteydessä, saatamme näyttää syntisiltä,
halveksimme itseämme, toisetkin voivat halveksia meitä. Mutta te olette ihmisiä, olette evoluution korkein saavutus. Nyt
tarvitaan vain pieni läpimurto, kuin yhteys, ja olen varma, että tulette tuntemaan Itsenne. Kun kundaliininne herää ja lävistää
päälaen alueenne, alatte tuntea viileää tuulta käsissänne. Se on 'chaitanyaa' (värähtelyjä). Raamatussa sitä on kuvattu Pyhän
Hengen viileänä tuulena, Koraanissa sitä kutsutaan nimellä 'Ruh'. Sen jälkeen alatte myös tuntea viileää tuulta tulevan ulos
päästänne. Kun viileä tuuli alkaa virrata päästänne, tunnette itsenne hyvin rennoksi, rauhalliseksi ja iloiseksi.

Monet alkavat nauraa sen jälkeen. Saatte nauraa. Tämä maailma on luotu nautittavaksi, ja nyt teidän pitää astua Jumalan
valtakuntaan, joka ei ole vain iloa, eikä rauhaa, vaan autuas olotila. Jos päällänne tai kaulassanne on jotain kiristävää, on hyvä
höllentää niitä hieman, jos olo on epämukava. On myös hyvä ottaa silmälasit pois - ei nyt, mutta myöhemmin kun kerron - koska
silmät suljetaan, ja ne pidetään suljettuina. Ensin näytämme kuinka voitte auttaa itseänne näin aluksi. Näin opitte myös
tuntemaan keskuksenne. Tulemme työskentelemään vasemmalla puolella. Aluksi, laittakaa kätenne Minua kohti näin - syliinne,
mukavasti. Kuvitelkaa, teidän ei tarvitse mennä Himalajalle, tai mitään muuta sellaista, vaan voitte saada mukavasti tuolilla
istuen oivalluksenne - se on oikeutenne.

Laittakaa vasen kätenne ällä tavalla. Meidän pitää nyt ravita oikealla kädellä vasemman puolen keskuksiamme. Ensin laitamme
kätemme sydämelle, koska täällä henki heijastuu meissä. Se on Kaikkivaltiaan Jumalan heijastus, henki. Sitten siirrymme vatsan
yläosaan vasemmalla puolella. Tässä on opettajuuden keskus. Jos olette henki, tulette omaksi opettajaksenne, ette tarvitse
opettajaa, henkenne ohjaa teitä. Sitten siirrytte vatsan alaosaan vasemmalla puolella. Tässä saatte tuntea tiedon



keskushermostollanne. Tämä keskus antaa teille puhtaan tiedon - 'Shuddha Vidyan', joka toimii keskushermostossanne.

Sitten nostatte jälleen käden vatsan yläosaan vasemmalla puolella, painatte hieman, ja tässä on guru-periaatteen keskus. Jos
olette vaikkapa olleet väärällä gurulla, sen voi korjata tästä. Sitten teidän pitää laittaa oikea käsi sydämelle. Laittakaa nyt kätenne
niskan ja hartian taitteeseen, ja kääntäkää päätä oikealle. Tämä keskus ei toimi, jos tunnette syyllisyyttä, ja kun tunnette
syyllisyyttä, tämä keskus tukkeutuu, Ja se aiheuttaa monia sairauksia - kuten anginaa, ja nikamatulehdusta; ja se vaikuttaa
moniin elimiin, sillä ne muuttuvat letargisiksi. Keskuksen vahvistamiseksi laittakaa käsi tänne ja kääntää päätä oikealle tällä
tavalla. Laittakaa sitten oikea käsi otsalle ja taivuttakaa päätä mahdollisimman paljon. Tässä keskuksessa teidän pitää antaa
anteeksi, antaa anteeksi kaikille miettimättä kenelle. Annattepa anteeksi tai ette, te ette tee mitään, se on vain ajatus
päässämme. Mutta jos ette anna anteeksi, joudutte itse hankaluuksiin.

Laittakaa siis kätenne näin, tämä on anteeksiannon keskus; älkää ajatelko heitä, joille on annettava anteeksi, tai jotka ovat
loukanneet teitä. Tämä on hyvin tärkeä chakra, Agnya Chakra, ja se on hyvin ahdas, ja jollette anna anteeksi, se ei nouse,
kundaliini ei pääse läpi. Antakaa vain anteeksi. Laittakaa nyt käsi takaraivolle. Teemme kohta kaiken tämän, nyt näytän vain
chakrojen paikat. Täällä takana, koska tunnette koko ajan syyllisyyttä, ajattelette tehneenne väärin, niin siksi on parasta vain
pyytää anteeksi jumalaiselta Voimalta, se keskus on tässä. Ojentakaa sitten kämmen aivan suoraksi ja laittakaa kämmenen
keskikohta keskelle päälakea, jossa oli aukile silloin, kun olitte lapsi, 'taloo', juuri tähän. Ojentakaa sormet suoriksi, niin että
saatte painettua päänahkaa, painakaa päänahkaa kunnolla. Taivuttakaa nyt päätä mahdollisimman paljon. Ja nyt teidän pitää
pyörittää päänahkaa hitaasti, seitsemän kertaa myötäpäivään - kellon suuntaan.

Painakaa, liikuttakaa kättä edestakaisin, muuten sormet voivat olla tiellä eikä voi painaa riittävän kovaa. Hyvä, valmista! Nyt,
aluksi meidän pitää luottaa itseemme pitää kunnioittaa ja rakastaa itseämme. No niin, laitetaan vasen käsi näin, ja molemmat
jalat erilleen, ja suljetaan silmät. Laittakaa oikea käsi sydämellenne, laittakaa oikea käsi sydämelle. Tässä on hengen keskus,
henki asuu täällä. Kysykää minulta kolme kertaa, kuin kysyisitte tietokoneelta, sydämessänne. Voitte kutsua Minua nimellä "Shri
Mataji" tai "Äiti", kuinka haluatte. "Äiti, olenko minä henki?" Kysykää kolme kertaa: "Äiti, olenko minä henki?

Shri Mataji, olenko minä henki?" Jos olette henki, tulette omaksi opettajaksenne. Viekää nyt käsi vasemmalle puolelle vatsan
yläosaan ja painakaa. Kysykää jälleen: "Äiti, olenko oma opettajani?" Kysykää 3 kertaa, sydämessänne, täydellä luottamuksella,
"Äiti, olenko oma opettajani?" Te olette, mutta esittäkää Minulle tämä kysymys. Kunnioitan vapauttanne, enkä voi pakottaa teille
puhdasta tietoa, teidän on pyydettävä sitä. Laittakaa sitten oikea käsi vatsan alaosaan, painakaa lujaa, vasemmalla puolella.
Tässä teidän pitää sanoa: "Äiti, anna minulle puhdas tieto - 'Shuddha Vidya'." "Shri Mataji, anna minulle 'Shuddha Vidya'."

Olkaa hyvä ja sanokaa se kuusi kertaa, koska tässä keskuksessa, Swadishthanassa on kuusi terälehteä. "Ole hyvä anna minulle
'Shuddha Vidya' - puhdas tieto." Heti kun pyydätte puhdasta tietoa, kundaliini alkaa nousta. Mutta teidän pitää helpottaa sen
liikkumista avaamalla ylemmät chakrat itseluottamuksellanne. Nostakaa nyt oikea kätenne vatsan yläosaan ja painakaa kovasti,
vasemmalla puolella. Pitäkää jalat erillään toisistaan. Tässä, teidän pitää sanoa kymmenen kertaa, täydellä itseluottamuksella:
"Äiti, minä olen oma opettajani." Sanokaa näin, olkaa hyvä, "Äiti, minä olen oma opettajani." "Äiti, minä olen oma guruni." Sillä
kaikki suuret gurut, 'satgurut', ovat luoneet tämän keskuksen kasvuanne varten.



Äiti haluaa aina lapsilleen, ei vain sitä, mitä Hänellä on, vaan vielä paljon enemmän. Sitten, heti aluksi Minun on kerrottava teille,
että te ole tämä ruumis, tämä mieli, nämä tunteet, ettekä ehdollistumat tai ego, vaan olette puhdas henki. Nostakaa nyt oikea
käsi sydämellenne, ja sanokaa täydellä luottamuksella 12 kertaa: "Äiti, minä olen puhdas henki." "Äiti, minä olen puhdas henki" -
12 kertaa - "Shri Mataji, minä olen 'Shuddha Atma'." Sanokaa se täydellä luottamuksella. Minun on kerrottava, että tämä
kaikkialla oleva Voima on tiedon valtameri, myötätunnon ja autuuden valtameri. Sanokaa täydellä luottamuksella: "Äiti, en ole
lainkaan syyllinen" - 16 kertaa, olkaa hyvä ja sanokaa. Teidän pitää sanoa: "Shri Mataji, minä olen 'Nirdosha', Minä olen
'Nirdosha'." Sanokaa 16 kertaa. Sanokaa se Minun mielikseni.

Nostakaa nyt oikea käsi otsalle. Kuten aikaisemmin jo kerroin, annattepa anteeksi tai ette, te ette tee mitään. Taivuttakaa sitten
päätä mahdollisimman paljon, ja antakaa tässä nöyrinä kaikille anteeksi! Antakaa vain anteeksi! Älkää ajatelko niitä, jotka ovat
aiheuttaneet teille ongelmia tai kärsimystä, vaan antakaa heille anteeksi. Se on paras keino päästä eroon taakasta, sillä
aiheutatte harmia vain itsellenne, jos ette anna anteeksi. Sanokaa se täydestä sydämestä, kerroilla ei ole niin väliä, mutta
sanokaa se vilpittömästi. Monet sanovat, että on vaikeaa antaa anteeksi. Mikä siinä on vaikeaa? Tarvitsee vain sanoa se.

Asettakaa nyt oikea käsi takaraivolle, ja taivuttakaa päätä taaksepäin niin paljon kuin mahdollista. Tässä teidän on jälleen
sanottava sydämestänne: "Oi jumalainen Voima, jos olen tehnyt jotain väärää, ole hyvä, ja anna minulle anteeksi. Jos olen
tietämättäni tehnyt jotain väärää, ole hyvä ja anna minulle anteeksi." Sanokaa sekin täydestä sydämestä. Ojentakaa sitten
kämmen täysin suoraksi, laittakaa käden keskiosa aukileen alueelle, joka oli pehmeä silloin, kun olitte lapsi. Sitä kutsutaan myös
nimellä 'taloo', tai sanskritiksi 'talavyam'. Taivuttakaa päätä alaspäin niin paljon kuin mahdollista, alaspäin. Yrittäkää nyt liikuttaa
päänahkaa kämmenellä painaen ja sormet ojennettuna. Ojentakaa sormet suoriksi, painakaa kunnolla, ja liikuttakaa kämmentä
seitsemän kertaa myötäpäivään. En voi pakottaa teille Itseoivallusta, teidän on pyydettävä sitä.

Kun liikutatte kättä, sanokaa seitsemän kertaa: "Äiti, ole hyvä ja anna minulle Itseoivallukseni. Äiti, ole hyvä ja anna minulle
Itseoivallukseni." En voi pakottaa sitä kenellekään. Laskekaa kätenne alas. Avatkaa silmänne hitaasti. Sitten, laittakaa oikea käsi
Minua kohti näin, ja taivuttakaa päätä, ja tunnustelkaa, tuleeko pään sisältä viileää tuulta. Kokeilkaa aukileen kohdalta. Jotkut
tuntevat sen hyvin läheltä, mutta eivät päälaella, vaan vähän etäämpää, ja jotkut tuntevat sen kuin suihkun, aika etäällä. Se
saattaa tuntua myös olla kuumana. Jos ette ole antaneet anteeksi, se on varmasti kuumaa.

Laittakaa nyt vasen käsi Minua kohti. Taivuttakaa nyt päätä ja tunnustelkaa tuleeko kylmää tai kuumaa virtausta pään sisältä.
Teidän on todistettava se itse, Sahaja Yoga on joksikin tulemista; kuten kerroin, siitä ei saa mitään todistusta. Jotkut voivat
tuntea kuumaa, se ei haittaa. Laittakaa jälleen oikea käsi Minua kohti, taivuttakaa päätä ja tunnustelkaa. Älkää laittako kättä
aivan kiinni päälakea, vaan vähän kauemmas, sitten tunnette sen. Laittakaa nyt kädet Minua kohti näin, katsokaa Minua älkääkä
ajatelko. Pystytte kyllä siihen. Kaikki ne, jotka tunsivat viileän tuulen sormenpäissään, tai kuumaakin virtausta, ja ne, jotka
tunsivat joko käsissä tai aukileen alueella, tai molemmissa, olkaa hyvä, nostakaa molemmat kädet ylös. Nostakaa molemmat
kätenne. Voi tavatonta!!

Jumala siunatkoon teitä. Suurin osa teistä on saanut sen. Suurin osa teistä on saanut sen. Älkää nyt ruvetko keskustelemaan
siitä, sillä jos menette mielen tasolle, se katoaa. Nauttikaa vain siitä. Haluan teidän nyt nukkuvan rauhassa yön yli. Huomenna



sitten voitte soittaa ystävillenne. Ette voi maksaa tästä, eikä teidän tarvitse tehdä mitään, se on teidän omaanne. Ei Äiti Maakaan
tiedä, kuinka periä maksua siemeniltä niiden idättämisestä. Tämä on siis myös teidän 'purva punyanne'. Ne jotka eivät saaneet
oivallusta, saavat sen huomenna. Olisi hyvä, jos te kaikki tulisitte, ja kertokaa tästä ystävillenne. Tämä on parasta mitä voitte
kenellekään antaa. Tätä olemme odottaneet.

Jumala teitä siunatkoon.

Olkaa hyvä ja tulkaa huomenna. Kerron teille hengen luonteesta, mikä henki on. Katsokaa nyt mitä olen juuri saanut aikaan. Hän
haluaa teidän kaikkien tulevan ja kokevan 'darshanin'. Istun nyt tässä edessänne, tämä on 'darshan'. Teidän ei tarvitse koskea
Jalkojani. Tapaamme huomenna. Haluaisitte niin kovasti tehdä niin, mutta siihen ei ole tarvetta. Sitä varten on olemassa
poliitikkoja. Tuokaa huomenna kysymyksiä mukananne. Olkaa hyvä ja tuokaa kysymyksiä, vastaan mielelläni.
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Shri Raja Rajeshwari Puja. Madras (India), 6 December 1991.

Tänään meillä on ensin Shri Ganesha Puja, ja sen jälkeen Raja Rajeshwari Puja.

Jumalatarta on kuvailtu monilla nimillä; etenkin Adi Shankaracharya kutsui Häntä Raja Rajeswariksi, mikä tarkoittaa, että Hän on
kaikkien kuningattarien kuningatar. Myös Äiti Mariasta käytettiin tätä nimeä lännessä. Nämä käsitteet ovat tulleet
pakanauskonnosta, kuten olen teille aiemmin kertonut. Ne eivät tulleet Äiti Marian kuvauksesta Raamatussa. Tämä osoittaa,
että pyhän Raamatun kirjoituksiin on tehty paljon muutoksia. Samalla tavalla Intian pyhissä kirjoituksissa on paljon muutoksia,
jopa Gitassa. Tällä tavalla alkoi kaikkien uskontojen suistuminen raiteiltaan. Älyköt käyttivät sitä hyväkseen ja ja alkoivat
muodostaa omia käsityksiään, sanomalla asioita, kuvailemalla asioita, jotka olivat täysin Jumalaisen Voiman vastaisia. Te olette
hyvin onnekkaita ihmisiä Maan päällä, koska olette löytäneet todellisuuden ja ymmärrätte, että kaikki nämä asiat, jotka olivat
tarunomaisia, ovat totta, ja kaikki älylliset asiat eivät ole totta, ja kaikki asiat, joiden tarkoituksena on jaotella ihmisiä eivät olet
totta. Me uskomme kaikkiin uskontoihin, ja siksi niin sanotut uskovaiset ihmiset ovat meitä vastaan, koska tarkoitus on uskoa
vain yhteen uskontoon ja taistella muita uskontoja vastaan.

Jos uskoo kaikkiin uskontoihin, se tarkoittaa heidän mielestään, että on täysin uskonnoton. Heitä järkytti suuresti se, että
uskomme kaikkiin uskontoihin, ja että kunnioitamme kaikkia inkarnaatioita, ja että uskomme kaikkien jumaluuksien
integraatioon. Esimerkiksi Ganesha; sen on täytynyt olla suuri paljastus teille länsimaalaisille ihmisille. Olen havainnut, että edes
pohjoisessa Ganeshaa ei palvota kuten etelässä, etenkin tällä alueella ja myös Maharashtrassa, koska Maharashtrassa on
kahdeksan Ganeshan ‘swayambhua’ ja kaikki uskovat siihen. Nyt sanotaan, että kaikki on vain sokeaa uskoa. Mutta nyt olette
nähneet Ganeshan seisovan takanani ja sisälläni. Se vain osoittaa, että on olemassa jumaluus nimeltä Ganesha. Saatte
valokuvia, joissa Ganesha istuu puoliksi tässä, ja loppu on Minun sariani. Tämän kaiken tarkoitus on vakuuttaa teille, että on
olemassa jumaluus, joka on Shri Ganesha je että Hän toimii Mooladharan kautta. Intialaiset tiesivät tämän asian jo tuhansia
vuosia sitten.

Kuchipudi tanssi syntyi seitsemän sataa vuotta ennen Kristusta, joten voitte kuvitella, että Ganeshan käsite on ollut olemassa
tuhansia vuosia sitten. Ihmiset olivat siis henkisesti hyvin kehittyneitä tässä maassa, ja he tiesivät jumaluuksista, miltä he
näyttävät ja mikä on heidän tarkoituksensa, vaikka se olikin salaista tietoa tavallisille ihmisille. Mutta he uskoivat kaiken, mitä
pyhimykset kertoivat, koska heillä ei ollut egoa. Olen yrittänyt selvittää, miksi länsimaisilla ihmisillä on niin paljon egoa.
Vieläkään en ole löytänyt perimmäistä syytä siihen, miksi tällainen aggressiivisuus ilmenee egon kautta. Voidaan sanoa, että se
johtuu kilpailuhenkisyydestä, mutta tämä on ollut osa Lännen historiaa, että jopa ihmiset, jotka seurasivat Kristusta, joka oli itse
nöyryys, tekivät sitä kaikkialla, nämäkin ihmiset olivat hyvin agressiivisia. Nöyryys on tärkein asia, joka jokaisen tulee ymmärtää.
On hämmästyttävää, että nöyryyttä kutsutaan nimellä 'vinay', joka on Shri Ganeshan ominaisuus, 'Vinayaka'. 'Vidya vinayen
shobhate', tarkoittaa: 'Tietoa koristaa vain nöyryys.' Eilen näitte suurenmoisten artistien ja suurten mestareiden nöyryyden.

Ja eräs mestari kutsui Minut akatemiaansa, ja kunnioittii Minua aivan kuten Jumalatarta. Olin hyvin liikuttunut siitä täydellisestä
hyväksymisestä Minua ja Sahaja Yogaa kohtaan. Jopa Kalakshetra, joka oli Teosofisen seuran vaikutuspiirissä - vaikka tämä
rouva ei välittänyt niin paljon Teosofisesta seurasta - hän oli hankkinut suuren salin ja omisti kaiken taiteelle. Hän ei antanut
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Teosofisen seuran tulla sinne. Kaikesta tästä huolimatta he kaikki ottivat Minut vastaan. Voitte selkeästi nähdä heidän
omistautumisensa ja ymmärryksensä. Pyhimyksen seurassa tulee olla nöyrä; se on ehdoton, kirjoittamaton laki tässä maassa.
Ja pyhimystä ei saa kyseenalaistaa eikä määräillä. Mitä tahansa pyhimys sanoo, se täytyy hyväksyä. Ensimmäinen ominaisuus,
jonka Ganeshan tulisi antaa meille, on ‘vinay’, joka tarkoittaa nöyryyttä.

Nöyryys ei ole pintapuolista, kuten silloin, kun sanotaan 'anteeksi' tai 'olen pahoillani', 'pelkäänpä, että' - ei tällä tavalla. Se ei ole
’watchik’, se ei ole vain tyhjää puhetta, vaan nöyryyden on tultava sisältä. Ego turmelee aina nöyryyden, ja tämä ego pitää
pinnalla, eikä koskaan voi ymmärtää, että on ollut egoistinen. Jopa silloinkin, kun puhun egosta, monet ajattelevat, että Äiti
puhuu jostakin toisesta, he eivät koskaan ajattele, että 'se olen minä, minulla on egoa’. Ganesha on egon tuhoaja, koska nöyryys
on ainoa asia, joka todellisuudessa voi neutralisoida egon. Mitä täytyy nähdä, jotta tulee nöyräksi? Esimerkiksi tässä maassa,
jossa nyt olette, asuu hyvin yksinkertaisia ihmisiä, he elävät hyvin yksinkertaisesti. Heillä ei ole kaikenlaisia hienoja tavaroita
ympärillään; he syövät sormillaan, syövät kasvin lehdeltä. Joidenkin täällä asuvien länsimaisten naisten mielestä he ovat kaikki
alkukantaisia. Mutta huomatkaa millaista taidetta he ovat saaneet aikaan.

Sellaista sulavuutta ja sellaista ... jopa hypyissä, sellaista teidän on vaikea saavuttaa. Syy, miksi halutaan työskennellä tällä
tavalla, löytyy nöyryydestä taidetta kohtaan. Taidetta tulee kunnioittaa. Mestaria tulee kunnioittaa. Kunnioitus on ainoa tapa
oppia. Luulen, että tämä on juurtunut intialaiseen ajattelutapaan, että mestaria tulee totella täydellisesti, ilman ehtoja. Ja tällä
mestarilla on monia oppilaita. Siellä on paljon tyttöjä vain oppimassa ilmaisemaan hänen taidettaan. Näin, että hän ei ansaitse
sillä kovin paljon. He ovat vähävaraisia, eivätkä kuitenkaan veloita kovin paljon.

Mutta hänen omistautumisensa on kuin Shri Ganeshan omistautumista Äidilleen. Ja tapa, jolla hän on omistautunut; mikään
muu ei ole tärkeää. Nöyryyden vuoksi teidän tulee vetää huomionne pois muista asioista. Tämä on äärimmäisen tärkeä asia. Jos
huomionne on kaikenlaisissa ongelmissanne, tai jos yritätte tulla Sahaja Yogaan jotain muuta tietä, se ei tule toimimaan. Teidän
täytyy nöyrtyä sydämessänne, nöyrtyä täydellisesti. Hän on viaton, sen vuoksi Hän on nöyrä. Jos et ole viaton, et myöskään voi
olla nöyrä. Nöyryys on viattomuuden tunnusmerkki. Hyvä lapsi, kiltti, viaton lapsi on hyvin tottelevainen.

Mitä tahansa heiltä pyytääkin, he tottelevat heti. Minä tiedän lapsenlapsistani; kerran he olivat menossa Nepaliin ja siellä oli
hyvin kylmää. Heidän äitinsä sanoi: ”He eivät suostu laittamaan mitään päähänsä.” Sanoin: ”Minä hoidan sen hetkessä” Kutsuin
heidät paikalle ja annoin palaset tavallista kangasta. Sanoin: ”Teidän on suojattava päänne”. “Hyvä on.” He laittoivat ne
päähänsä ja sitoivat huolellisesti. He näyttivät vähän kummallisilta, mutta eivät välittäneet siitä. Tämä on se, mikä puuttuu, ja
siksi toteamme, että syvyyttä on vähemmän. Ei ainoastaan ehdollistumat - en sanoisi, että kysymys on ehdollistumista. Ihmisillä
ei ole ehdollistumia; jopa intialaisista on tullut sellaisia. Heidän on hyvin vaikeaa olla nöyriä.

Sitä voisi kutsua länsimaiseksi vaikutukseksi, tai ehkä se on sitä, että he ovat unohtaneet menneisyytensä. Mutta nöyryys on
tärkeää. Minun täytyy kertoa teille lapsuudestani; vaikka synnyinkin kristittyyn perheeseen, meidän piti koskettaa Äiti Maata, ja
pyytää ensin anteeksi, ja koskettaa sitten otsaa. Ja koskettaa vanhempien jalkoja, ja kaikkien perheen vanhimpien jalkoja, eikö
niin? Koskettaa kaikkien vanhempien perheenjäsenten jalkoja. Jopa joidenkin vanhempien palvelijoiden, jotka olivat huolehtineet
vanhemmista veljistämme, heidän jalkojaan piti myös koskettaa. Mutta sellaista nöyryyttä ei enää ole. Myöskään vanhemmilla
ihmisillä ei ole enää sellaista arvokkuutta. Mutta joka tapauksessa meidän piti koskettaa kaikkien jalkoja, eikä vanhempia
ihmisiä saanut puhutella. Tällainen luo kauniin ilmapiirin Sahaja Yogaan, kun miettii tarkasti: “Teenkö tämän nöyryydellä?” Kysyt



vain itseltäsi: ”Olenko ollut nöyrä tehdessäni tai sanoessani tämän?” Nykyään on ongelmana vastuuhenkilöiden arvostelu.

He ovat vastuuhenkilöitä, koska ansaitsevat sen. Jos huomaan, että he eivät ole hyviä, laitan heidät syrjään; tämänkin tiedätte
varsin hyvin. Mutta ihmisillä ei ole nöyryyttä. Silloin nöyryys on korvautunut egolla, ja se ego saa aikaan egoa vastuuhenkilöissä.
Vastuuhenkilöistä tulee egoistisia, ja sillä tavalla monet heistä joutuvat syrjään. En tosiaankaan tiedä, pitäisikö minun
tasapainon saavuttamiseksi torua jäseniä vai vastuuhenkilöitä. Äiti on nimittänyt heidät vastuuhenkilöiksi, joten olkaamme
nöyriä. Joka tapauksessa Äidillä on ollut jokin tarkoitus, että Hän on pyytänyt heitä vastuuhenkilöiksi. Miksi meidän pitäisi riidellä
heidän kanssaan ja etsiä virheitä? Me muodostamme yhteenliittymän. Niinpä Shri Ganesha, joka on niin nöyrä, ja Hänen
‘ganansa’ ovat tavallaan vielä nöyrempiä, koska Hän ei suvaitse yhtään ganaa, joka ei ole nöyrä Äidille.

Pienestä silmien liikkeestä he ovat valmiina taistelemaan ja tekemään kaiken mitä heiltä pyydetään. Ja he ymmärtävät Äidin
silmien jokaisesta asennosta, mitä pitää tehdä. Vain tällainen omistautuminen voi tehdä teistä yhä syvempiä. Voi olla, että
Lännessä keino on se, että meidän pitää levittäytyä enemmän, meidän pitää ilmoitella enemmän, meidän pitää puhua
itsestämme enemmän; pitää enemmän ääntä itsestämme. Mitä enemmän sitä tekee, sitä menestyneempi on. Tällaista näkee
joka päivä. Ihmiset mahtailevat: ”Minä uskon”. Kuka sinä olet uskomaan tai olemaan uskomatta? Kuka sinä olet sanomaan
tällaista? Mutta tavallaan imagon pitää olla jotakin sellaista, kuin suuri persoonallisuus, tai joku suuri henkilökuva.

Silloin luo hahmon, joka on täysin keinotekoinen, tyhjänpäiväinen. Ja mikä hämmästyttävintä: sellaista keinotekoista
henkilökuvaa ihmiset kumartavat. Ehkäpä he ovat itsekin keinotekoisia; sen vuoksi he kumartavat näitä keinotekoisia ihmisiä.
Olen hämmästynyt. Nämähän ovat tunnettuja konnia. Ihmiset tietävät he ovat konnia, että he ovat tehneet kaikenlaista, mutta
silti he ovat rähmällään heidän edessään. Koska he haluavat ehkä jotakin materiaalista hyötyä siitä, tai jotakin keinotekoista
hyötyä. Jopa itsensä valokuvauttamista tällaisen henkilön kanssa pidetään hienona juttuna. Sahaja-joogien on nähtävä kaikkien
näiden ideoiden lävitse. Heidän on nähtävä tämän vitsin, tämän draaman lävitse, mitä on tapahtumassa, heijastaa se takaisin ja
tutkia itseään ja nähdä: ”Toivottavasti minussa ei ole tuollaista.” Toisinaan nauramme toisille, mutta olemmekin itse sellaisia.

Kun alamme tutkia itseämme, näemme itsessämme: ”Kyllä, minussa on tällaista.” Joissakin maissa on joitakin sahaja-joogeja,
joista Minulle kerrotaan, että he saattavat sanoa yllättäen: ”Äiti on antanut minulle erityisiä voimia.” ”Olen Suuri Mataji.” Kerran
oli tällainenkin, Suuri Mataji, Maha Mataji. En ole koskaan edes sanonut, että olen Mataji. Te kutsutte Minua siksi, Minä en
koskaan ole sanonut sitä. Mutta hän sanoi: ”Olen Suuri Mataji.” Voitte kutsua häntä hulluksi tai miksi tahansa, mutta epäilemättä
hänen ylimielisyytensä, on päässyt niin suureksi, että hän ei ymmärrä mistä puhuu. Tällä tavalla te hemmottelette
vastuuhenkilöidenne egoa, kun hyökkäätte häntä vastaan. Mitä enemmän hyökkäätte häntä vastaan, sitä enemmän hän reagoi,
ja hänen egonsa pullistelee tällä tavalla. Kuten kerroin teille, tänään me palvomme Raja Rajeswaria. En ole puhunut tästä teille
koskaan aikaisemmin. En ole koskaan pyytänyt teitä lukemaan Guru Gitaa samasta syystä. En ole koskaan kertonut teille, että
Hän on Raja Rajeswari, koska se saattaisi vaikuttaa teidän egoonne.

”Kuinka Hän voi olla Kuningatarten Kuningatar?” Tietenkin, Kristuksen Äiti on sellainen, mutta ei Mataji; se on jo liikaa! Sen vuoksi
en koskaan kertonut teille tästä. Sanoin: ”Baba, olen vain nöyrä Äiti, siinä kaikki, Pyhä Äiti” - ei muuta. Se aiheuttaa reikiä tänne,
siitä se ehkä johtuu! Mikä syy sitten olikin, pystyin ymmärtämään, mikä oli ongelmana, ja hyvällä huumorilla olemme saaneet
hoidettua monia asioita. Mutta edelleenkin Minusta tuntuu, että se millaisia nämä taiteilijat ovat, millaisia nämä ihmiset ovat,
miten he luovat asioita, ei ehkä ole sellainen, mitä te ajattelette koristeellisuudesta ja siihen liittyvästä. Saatatte sanoa, että se on



melko äänekästä tai jotain sellaista; ajattelette aina asian aivoillanne. Sitä olisi voinut olla paljon vähemmän, olisi voinut olla
jotain esillä enemmän ... ja kaikkea sellaista. Saatatte alkaa kritisoimaan, koska se on yksi ominaisuus sellaisissa ihmisissä,
jotka eivät ole nöyriä. Ja heillä on mielestään oikeus kritisoida mitä tahansa.

”Voi, en pidä tästä väristä, se ei ole hyvä.” Mutta kun taiteilija on luonut sen täydestä sydämestään, arvostakaa sitä! Seuraava
ominaisuus on arvostus. Arvostakaa elämäänne; millaista se sitten onkin, arvostakaa ja hyväksykää se. Mutta ei
vastahakoisesti. Kaikki nämä mielen käsitykset, että taide on sellaista tai taide on tällaista, ovat johtaneet siihen, että meille ei
enää tule Rembrandteja eikä Michelangeloita, ei ollenkaan. Se ei ole mielen tasolla, taide ei koskaan ole mielen tasolla. Se tulee
sisältä päin, ja kaikki se, mikä tulee sisältä, sitä ei voi verrata ulkoisiin ideoihimme. Siten arvostus - tarkoitan, voitte sanoa, että
eteläintialaiset pukeutuvat hyvin räikeästi verrattuna teidän tyyliinne. Mutta Minun mielestäni eivät. Toiset saattavat sanoa jotain
muuta.

Olen myös huomannut, että pohjoisintialaisten täytyy arvostella eteläintialaisia, ja vastaavasti eteläintialaisten pitää arvostella
pohjoisintialaisia. Olipa miten tahansa, kukaan ei löydä kenestäkään mitään hyvää. Se on typeryyttä. Mutta arvostusta ja
hyväksyntää teidän pitää opetella. Pohjoisintialaiset eivät pidä mistään eteläintialaisesta ruuasta. Yrittipä mitä tahansa, he eivät
voi syödä sitä. He eivät myöskään pidä heidän musiikistaan. Voitteko kuvitella, että koko Intia on jakautunut kahteen osaan. Ja
eteläintialaiset eivät pidä pohjoisintialaisesta ruuasta eivätkä pohjoisintialaisista tanssista - meidänkin maassamme on näin. Me
olemme niin jakaantuneita tässä maassa, että Rameshwaramissa asuva ei pidä Madrasin ruuasta, ja madrasilainen ei pidä
delhiläisestä ruuasta.

Tällä tavalla jakaantuminen on vallalla, eikä sisäinen nöyryys. Jos pystytte nauttimaan aivan kaikesta, silloin olette nöyriä. Jos
pystytte arvostamaan aivan kaikenlaista ilmaisua, silloin olette nöyriä. Tällainen nöyryys on hyvin syvä luonteenpiirre, koska se
tulee Mooladharasta. Ja sitä on Shri Ganesha. Kuvitelkaa, Hänellä on pieni rotta kulkuneuvonaan. Hänellä ei ole Impalaa tai Rolls
Roycea. Vaikka Hänellä on suuri vatsa, Hän liikkuu pienen rotan kyydissä. Ei epäilystäkään Hänen voimistaan: Hän on niin nöyrä,
Hän on niin suloinen. Ja Hän on kaikkien rytmien ja värähtelyiden luoja.

En tiedä, mitä maailma olisi ilman Häntä. Ja sitä meidän todella on kunnioitettava kaikkialla, sen sijaan, että kritisoimme
kaikkea. Voi olla, että ette ehkä pidä tämän huoneen väristä, ette ehkä pidä siitä. On niin monia asioita, joista ette pidä. Siksi
Minun pitää kysyä: ”Mistä te pidätte?”. ”Paistetuista pavuista.” Hyvä on! - Meidän on avauduttava. Nöyrtymällä te avaudutte,
pääsette kaikkialle, levittäydytte. Ilman nöyryyttä ette voi, koska vastustatte kaikkea, luotte muurin. Vain nöyryys saa teidät
levittäytymään.

Tänään, kiertueen ensimmäisenä päivänä, Pyydän teitä olemaan hyvin nöyriä. Ymmärtäkää että nöyryys on hyvin yksinkertaista
ja kaunista. Te näitte pienen tytön soittavan ’veenaa’, sellaista vaikeaa ‘Adi Vadyamia’, esiaikaista instrumenttia, niin suloisesti,
näppärästi ja nöyrästi. Ja hän tuli luokseni sanoen: “Äiti, mikä etuoikeus olikaan, kun sain soittaa edessänne.” Kuvitelkaa -
sellainen taituri. Eräs toinen, joka tapasi Minut viime kerralla, oli mandoliinin soittaja, suurin piirtein samanikäinen, ehkä vähän
nuorempi. Hän on nyt maailmankuulu, mutta kun hän esiintyi Minulle, hän ei hyväksynyt minkäänlaista palkkioita, ei mitään, hän
vain soitti hurmiossa. Ja tanssijakin kertoi Minulle menneensä hurmioon, kun hän näki Minut, ja hän tanssi erittäin hyvin ja
elinvoimaisesti. Ja hänellä oli kuumetta. Hän sanoi: ”Kuume hävisi kokonaan, olen täysin terve.” Katsokaa näitä taiteilijoita. He
eivät ole koskaan tunteneet Minua, he eivät tiedä mitää Sahaja Yogasta.



Mutta miten nöyrä ymmärrys Jumaluudesta heillä onkaan - koska he ovat nöyriä. Jumalainen ei koskaan tuo esille itseään, ei
puhu itseään, eikä pidä suurta ääntä itsestään. No nyt he ovat täällä. Tulkaa mukaan. Onko Guido siellä? Italialaiset ovat tulleet.
Sen vuoksi siirsin tämän päivän pujaa. Onko Guido siellä? Kutsukaa hänet tänne. Guido on liian nöyrä tullakseen tänne eteen.

Tulkaa sisään, tulkaa sisään. Siirtykää hiukan eteenpäin. Jumala teitä siunatkoon. Olen odottanut teitä! Olkaa hyvä, istuutukaa.
Tulkaa vain! Tulkaa tänne. Voitte kaikki istua edessä, täällä on tilaa. Tulkaa vain - voitte kaikki istua tuossa. Minun täytyy pitää
heidät tyytyväisinä, tiedättehän, koska asun Italiassa!

Tulkaa vain tänne. Ei se haittaa, he saattavat ehtiä mukaan. Tulkaa toki eteen, tuonne. Tai voitte istua keskelläkin, miten vain.
Voitte istua siellä missä olette, kyllä vain. Tulkaa eteen, tulkaa eteen, täällä on tilaa. Niin, olin kertomassa heille Shri Ganeshasta,
että Hänen perusluonteeseensa kuuluva voima tulee Hänen nöyryydestään; ja että meidän tulee olla hyvin nöyriä, äärimmäisen
nöyriä, ja arvostaa kaikkea. Teidän täytyy tietenkin antaa puheeni kuunneltavaksi heille - se on jo nauhoitettu - niin he tietävät,
mistä olen puhunut tänään. Mutta nyt voimme aloittaa pujan.

Jumala teitä siunatkoon.  
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Kumarran kaikille totuuden etsijöille.

Eilen kerroin teille aivan aluksi, että totuus on se, mikä se on. Jos emme vielä ole löytäneet totuutta, meidän tulisi suhtautua
siihen nöyrästi ja rehellisesti, koska totuus on parhaaksemme, kaupunkimme parhaaksi, yhteiskuntamme parhaaksi, ja maamme
ja koko universumin parhaaksi. Olette kaikki syntyneet tänä erityisenä aikana, jolloin ihmisten pitää saada itseoivalluksensa. Nyt
on ylösnousemuksen aika, niin kuin Raamatussa on kerrottu. Muhammed kutsui tätä aikaa 'kiyamaksi'. Aikaa, jolloin Nala - kuten
tiedätte, 'Nala damayanthi akhyan' - Nala kohtasi Kalin. Hän suuttui Kalille ja sanoi: ”Olet tuhonnut perheeni ja rauhani ja hukutat
ihmiset 'bhramiin', illuusioiden valtaan. Siksi minun pitää tappaa sinut.” Hän haastoi Kalin: ”Sinusta pitää tehdä loppu ikuisiksi
ajoiksi.” Kali vastasi: ”Annahan kun kerron sinulle 'mahatmyamani'. Anna kun kerron, miksi minun pitää olla olemassa. Jos
vakuutan sinut, sinun ei tarvitse tappaa minua, mutta jos en, voit tuhota minut.” Hän jatkoi: ”Tänä päivänä kaikki, jotka etsivät
totuutta, jotka etsivät itseoivallusta eli 'Atma sakshatkaraa', jotka menevät vuorille ja laaksoihin, etsien Jumalaa joka puolelta;
nämä ihmiset tulevat syntymään tavallisiksi kansalaisiksi Kali Yugan aikana.

Tulee 'bhram', illuusion aika, ei epäilystäkään, ihmiset elävät 'sabhramissa'. Silloin tulee olemaan illuusiota ja sekasortoa - se on
tietysti minun aikaansaannostani - mutta vain tämän levottomuuden takia, tavalliset ihmiset alkavat etsiä totuutta. Ja siksi se on
se aika, jolloin he voivat saada heidän 'Atma sakshatkaransa', itseoivalluksensa.” 'Shastroissamme' on ollut paljon ennustuksia
näistä ajoista, mutta erityisesti Bhrigumuni on "Nadigranthssa" kuvaillut näitä aikoja. Jos aika lasketaan siitä hetkestä tähän
päivään, niin kyseessä on juuri tämä aika. Näin tulee tapahtumaan Raghwindra Swamin kuoleman jälkeen, niin kuin nyt
tapahtuukin. Teidän on tärkeää ymmärtää, että Raghwindra Swami eli ja teki paljon työtä täällä, ja nyt on tullut aika saattaa
hänen työnsä loppuun, kuin myös Ramana Maharshin. He eivät tienneet miten selittää näitä asioita, joten he vetäytyivät
hiljaisuuteen. Kuten Gyaneshwara, joka vain 23-vuotiaana kirjoitti niin kauniita asioita kuten "Amruta anubhavin ...", se on kirja,
joka on mielestäni korkeinta hengellistä kirjallisuutta. Heidän täytyi ottaa 'samadhi' (jättää maallinen elämä) jo 23 vuoden iässä,
sillä kukaan ei halunnut ymmärtää heitä. Oli niin paljon ritualismia, ehdollistumia ja kirjoituksia, ettei kukaan halunnut tietää,
mistä he puhuivat.

Kaikki ajattelivat: "Tiedämme kaiken", ja tyytyivät siihen. Kabira on sanonut: "Kaise samjhaun, sab jag andhaa" - "Miten voin
selittää, kun koko maailma on sokea." Mutta tämä meidän tulee evoluutiossamme saavuttaa, tähän meidän tulee sukeltaa.
Kaikissa pyhissä kirjoituksissa puhutaan Hengeksi tulemisesta, eikä vain Intiassa vaan kaikkialla. Otetaan vaikka Tao tai Zen,
tutkitaan juutalaista tai kristillistä filosofiaa tai islamin uskoa, niin kaikissa niissä sanotaan, että teidän täytyy tulla Itseksi, teillä
täytyy olla tieto itsestänne. Tietysti, ne jotka näin sanoivat, niin ne ihmiset, jotka olivat vastuussa uskonnoista, tai olivat valtaa
pitävien asemassa tehden rahaa ja saaden valtaa sen kautta, ihmiset, jotka käyttivät uskontoa saadakseen rahaa tai valtaa; he
eivät pitäneet siitä ja sanoivat: "He ovat harhaoppisia. Tämä on Jumalan pilkkaa. Heillä ei ole mitään erityistä tietoa.” Ja niin he
ovat rangaisseet, kiusanneet ja kiduttaneet näitä ihmisiä. Mutta nyt on tullut aika kaikkien etsijöiden saada heidän
itseoivalluksensa, 'Atma sakshatkara'. Eilen kerroin teille kuinka se on mahdollista kundaliinin herättämisen kautta.

Kundaliinista on kirjoitettu kaikenlaisia juttuja, mitkä eivät pidä paikkaansa. Olen Äitinne ja aion kertoa teille totuuden, en aio
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kertoa mitään valheellista. Vaikka ette pitäisikään siitä, antakaa Minun kertoa, koska tämä on teidän parhaaksenne, oman
itsenne hyväksi. Kun kundaliini nousee, se läpäisee hienojakoiset keskuksenne raviten ja vahvistaen niitä, lävistäen lopulta
fontanellialueen yhdistäen teidät kaikkialla olevaan jumalaiseen voimaan, josta emme tiedä mitään. Sen jälkeen tunnette
käsissänne värähtelyt, joita kutsutaan 'chaitanya lahariksi'. Adi Shankaracharya on kutsunut sitä "Saundarya lahariksi," koska
voitte arvioida 'saundaryaa' (kauneutta) sen avulla. Hän on kuvannut sitä niin kauniisti. Mutta miten hän joutuikaan kärsimään, -
ajatelkaa, Adi Shankaracharyan kaltainen henkilö - en tiedä mitä sanoa. Hän kertoi suuria salaisuuksia Äidistä, kuvasi Häntä niin
kauniisti. Minkä vuoksi häntä piinattiin?

Mitä hän teki väärin, että häntä piti kiduttaa? Totuuden nimissä meidän tulee nousta ylös ja sanoa: "Äiti, meidän tulee saada
tietää totuus, vain totuus, eikä mitään muuta." Kerroin teille eilen, että Atma (Henki) on Jumalan heijastus sydämessämme.
Näinä tieteellisten ehdollistumien päivinä, tämä on uusi dharmisuuden ulkopuolella oleva tieteellinen ehdollistuma, jolloin
jokainen tiedemies luulee tietävänsä kaiken. Uskokaa kun sanon: he eivät tiedä mitään. Se on aivan absurdi ajatus. Olette nyt
nähneet monia tiedemiehiä, jotka ovat kertoneet Sahaja Yogasta. He ovat hyväksyneet sen kokeidensa kautta. Kerroin heille, että
Muladhara chakra, ensimmäinen chakra, Muladhara, on tehty hiiliatomeista, koska se on tehty 'prithvi tattwasta',
maaelementistä. Jos valokuvaatte hiiliatomin ja teette siitä mallin ja otatte valokuvan siitä ja katsotte vasemmalta puolelta
oikealle, näette 'aum' -merkin.

Jos katsotte sitä oikealta vasemmalle, näette swastikan. Jos taas katsotte alhaalta ylös, näette ristin. Minun täytyy kertoa teille
Dr. Worlikarista, joka on erittäin kuuluisa lääkäri. Hän ei saanut Nobelin palkintoa, ehkä siksi, että hän oli intialainen. Juuri hän
teki kokeita kolmen tai neljän sahaja-joogi -tiedemiehen kanssa ja totesivat asian olevan niin. Se on niin. Tiedemiehillä on niin
vähän tietoa, koska he katsovat asioita ulkopuolelta. Sahaja Yogan avulla lähestytään asioita sisältäpäin. Kaikki sanovat samaa,
koska - nyt näette Minut seisomassa täällä ylläni valkoinen sari, jossa on punainen reuna, kaikki näkevät ja tietävät sen. Minun ei
tarvitse kertoa teille, te tiedätte sen, te näette sen ja näette, että se on näin. Mutta kun saatte oivalluksenne, mitä tahansa
tunnettekin käsissänne, kaikki tuntevat samoin.

Jos otatte vaikka kymmenen lasta ja sidotte heidän silmänsä, ja kysytte heiltä, "Mikä vaiva tällä herralla on?" - he eivät tiedä onko
kyseessä rouva vai herra, silmät on sidottu - olettakaamme, että he nostavat yhden sormen näin. Se tarkoittaa, että hänen
Vishuddhinsa ei ole kunnossa. Kysytte henkilöltä, "Onko teillä ongelmia kurkussanne?" - "Mistä arvasitte?" Me tiedämme, koska
tämä on Shri Krishnan sormi, Shri Krishnan paikka, se on yhteydessä kurkkuun. Kaikki on yhteydessä toisiinsa. Mytologia ei ole
lainkaan absurdia. 90 prosenttia on juuri niin kuin se on aina ollut. Tietysti mukaan on tarttunut myös absurdeja asioita, mutta 90
prosenttia mytologiasta, niin kutsutusta mytologiasta, on absoluuttisesti olemassa.

Kun menemme temppeleihin, ajattelemme, että tämä on temppeli, siellä on hyvä käydä, jne. Mutta emme tiedä mitä olemme
tekemässä, mitä rukoilemme ja ketä olemme rukoilemassa, mitä jumaluudet ovat ja miten ne toimivat itsessämme, missä
kohtaa ne sijaitsevat meissä ja mikä on niiden tehtävä? Miten voimme miellyttää niitä? Emme tiedä mitään. Mutta kun kysytte
näiltä ulkomaalaisilta, he tietävät kaiken. Ensinnäkin, he kyllästyivät kristinuskoon, se on yksi asia. He vain kyllästyivät kaikkeen
typerään mitä saivat selville, koska he ovat erittäin älykkäitä, näettehän, ja he olivat paljon vähemmän ehdollistuneita. He
alkoivat ajatella, "Loppujen lopuksi emme tiedä ollenkaan, miksi he tekevät näin." Silloin he olivat valmiita. Silloin Intiasta lähti
maailmalle paljon vääriä guruja - he menivät länteen.



Jumalalle kiitos, että pelastuimme, me olemme köyhiä ja se on siunaus. Useat väärät gurut menivät sinne ja tekivät paljon rahaa,
myös täällä heitä oli paljon. Mehän olemme hyviä luomaan vääriä guruja. Ja he huijasivat ihmisiä yksi toisensa jälkeen, tehden
paljon rahaa. Kaikki tämä tapahtui rahan takia. Aluksi kaikki oli Minulle todella vaikeaa, sillä he kävivät suurella innolla
kimppuuni, koska sanoin, etteivät he saa ottaa rahaa Jumalan nimissä - se oli heille liikaa. "Kuka Hän on sanomaan, ettei rahaa
voi ottaa?" Mutta nyt asiat ovat paremmin. Kaikki paljastuivat yksi toisensa jälkeen, ja vielä lisää tulee paljastumaan. Minun ei
tarvitse kertoa heistä teille, he tulevat paljastumaan yksi kerrallaan.

Jos on olemassa valo, kaiken pimeyden täytyy väistyä, ja kaiken mitä siellä on, täytyy paljastua. Joten kaikki tuntevat samoin,
eikä asiassa ole mitään epäselvää, koska Henki on Jumalan heijastus. On yksi Jumala, joka heijastaa Sadashivaa. Sadashiva,
joka todistaa Ikiaikaisen Äidin, Adi Shaktin työtä, vain todistaa ympärillään tapahtuvaa näytelmää, Hän vain todistaa. Teissä Hän
todistaa Atman (Hengen) kautta, mutta Hän ei tule huomioonne, Hän on jo siellä. Hänen huomionsa on rajoittunut vain siksi, ettei
Hän halua millään tavalla rajoittaa vapauttanne. Joten Hän pysyy vain Itsessään ja tarkkailee. Tämä on se 'auto'. Kun sanomme
"autonominen hermosto", tämä on se 'auto', se on Henki. Se on Sadashivan heijastus.

Luonnollisesti kaikkien heijastusten tulee olla samanlaisia, niiden vaikutusten tulee olla samanlaisia. Totta kai, ennen
itseoivallusta heijastus osuu kuin kiveen, tai kuin seinään, tai johonkin heijastamattomaan esineeseen. Itseoivalluksen jälkeen
teistä tulee heijastavia, kauniita heijastimia ja heijastatte itseänne. Ja kaikki heijastavat samaa asiaa. 'Atma sakshatkaran'
vaikutus on sama kaikissa. Ensiksi henkilö tuntee viileää tuulahdusta käsissään, sitten päälaen alueella. Kaikki tuntevat samalla
tavalla. Sitten he alkavat tuntea nämä keskukset ja ymmärtää mikä on vialla. Kaikki tulevat myös ajatuksettomasti tietoisiksi,
tätä ensimmäistä tasoa kutsumme 'nirvichara samadhiksi'. Se toimii heti.

Saatatte sanoa, "Äiti, se on todella vaikeaa. Miten se tapahtuu? Ennen ihmisten täytyi lähteä Himalajalle.” Sillä ei ole merkitystä,
teidän ei tarvitse lähteä. Ne päivät ovat taakse jäänyttä elämää. Joka tapauksessa, sivilisaatiomme puu on kasvanut niin isoksi,
että sen juurten täytyy kasvaa, muuten koko sivilisaatiosta tulee loppu. Tämä on tieto juurista, jotta voisitte tuntea sen, teistä
pitää tulla hienojakoisempia, 'sukshma'. Tämä on mahdollista vain silloin, kun kundaliini nousee ja tulee fontanellin läpi, ja
yhdistää teidät kaikkialla olevaan Jumalan rakkauden voimaan. Ensimmäinen asia minkä tunnette, on kollektiivinen tietoisuus,
koska kaikki ovat Henkiä. Voitte tuntea yhden henkilön 'Atman' (Hengen), voitte tuntea toisen ja kolmannen ... Voitte tuntea
heidän kehonsa, mielensä, voitte tuntea mitä vain. Tämä on ensimmäinen ominaisuus, jonka voitte tuntea, 'samuhik chetana',
tunnette sen hermostossanne, keskushermostossanne.

Mitä tahansa olette saavuttaneet evoluutiossanne ilmenee keskushermostonne kautta. Katsokaahan: Jos esimerkiksi teillä on
koira tai hevonen ja haluatte kuljettaa sen erittäin likaisen kujan halki, se vain kulkee eikä välitä ollenkaan. Mutta ihmiselle se on
hyvin vaikeaa, koska evoluution aikana keskushermostomme on kehittynyt aistimaan tuoksuja ja kauneutta. (Hyvä on.) Näin
kehitys on kulkenut, ja kun se kerran on mennyt näin, niin silloin me ihmiset olemme paljon korkeammalla evoluutiossamme kuin
eläimet, olemme hienojakoisempia ja herkempiä. Koiraa ei kiinnosta miten asettelette tavaranne, miten koristelette, minkä
väriset vaatteet puette, mutta meille se on tärkeää, koska olemme herkempiä tällaisille asioille. Kehitys on tapahtunut
evoluutioprosessimme kautta, meistä on tullut ihmisiä. Mutta ihmisen tasolla meillä on yksi ongelma. Se on se, että olemme
kehittäneet päähämme kaksi instituutiota, joita kutsutaan egoksi ja superegoksi, egoksi ja ehdollistumiksi. Nämä kaksi
instituutiota risteävät päässämme ja kalkkeutuvat, ja meistä tulee erillisiä yksilöitä.



Kun kundaliini nousee, se lävistää Agnya chakran, joka sijaitsee näköhermokeskuksessa, imien sisäänsä nämä kaksi, avaa
Sahasraran ja kundaliini nousee ylös. Se on elävä prosessi, mitä ei voi saada aikaan tekemällä. Oletetaan, että haluaisitte kylvää
siemenen. Ette voi vetää versoa ulos ja pakottaa sitä kasvamaan. Ette voi saada siementä itämään. Se on elävän Jumalan ja
elävän energian elävä prosessi. Yrittäkää ymmärtää tämä, siinä on iso ero. Kundaliinin nousu tapahtuu spontaanisti. Hän on
Äitinne, Hän liikkuu kauniisti eikä aiheuta teille mitään ongelmia. Hän tuntee lapsensa todella hyvin.

Nyt hänellä on mahdollisuus antaa teille oivallus. Hän on rakastanut teitä koko elämänsä, kaikkien elämienne ajan, ja hän tietää
teistä kaiken, kaikki ongelmanne. kuten, jos olette olleet tuhmia - "Ei se haittaa" hän sanoo, "nyt voin antaa oivalluksen." Hän
nousee ylös kauniisti, työstää tukokset ja nousee ylös. Tämä kaikki tapahtuu. Kun hän koskettaa 'brahmarandraa' tai lävistää
'brahmarandran', silloin Sadashivan paikka on täällä. Hänen heijastuu tänne, mutta istuu täällä. Nämä ovat päämme 'peethat',
seitsemän 'peethaa', ja chakrat ovat täällä alhaalla. Kun kundaliini lävistää sen, olemme oikeastaan koskettaneet Sadashivan
jalkoja, ja näin sydämessämme oleva Henki tulee huomioomme. Kun Henki tulee huomioomme, meistä tulee valaistuneita,
huomiomme valaistuu, ja tämä huomio on erittäin valpas ja tietää kaiken.

Täällä istuessanne voitte ottaa selvää ihmisistä, miten heidän chakransa voivat. Silloin ei keskustella siitä, millaisia vaatteita
heillä on päällään, kuinka paljon rahaa heillä on pankissa, vaan näette missä kunnossa heidän chakransa ovat, missä ongelmat
sijaitsevat. Täällä istuessanne voitte parantaa heidät, täällä istuessanne voitte auttaa heitä. Mutta heidän tulee olla yhtä
kaikkialla olevan voiman kanssa, se on tärkeää. Jos he eivät ole, silloin siihen kuluu enemmän aikaa. Siis, ensiksi teistä tulee
'nirvichar', 'nirvichar samadhi' (ajatukseton), ja alatte työstää kollektiivista tietoisuuttanne antamalla muille itseoivalluksia. Saatte
oikeuden nostaa kundaliinin, voitte nostaa kundaliinin käsienne avulla. Jotkut näistä ihmisistä, jotka ovat täällä laulamassa, ovat
antaneet oivalluksia tuhansille. Tekin voitte tehdä niin, koska nyt teillä on käytössänne sama voima. Mutta ongelma on se, että
teille on annettu valtaistuin, teidät on laitettu istumaan sille, ja teidät on vielä kruunattu kauniilla 'mukutalla' (kruunulla).

Mutta silti ette halua uskoa, että teistä on tullut kuninkaita. Miten saada teidät uskomaan? Seuraava asia on itseluottamus ja se
on aika vaikea asia. Ihmiset eivät tahdo uskoa siihen, että ovat saaneet itseoivalluksen. "Ottakaa asia haltuun ja toimikaa. Teistä
on tullut omia gurujanne." He eivät pysty siihen, koska ovat peloissaan. Mutta kaikki hirveät huijarit, joilla ei ole oivallusta, joilla ei
ole tietoa, ei mitään, heistä tulee suuria guruja. Tuhannet ihmiset seuraavat näitä, vaikka heitä huijataan, heidän rahansa viedään
ja elämä pilataan. Samaan aikaan sahaja-joogit, joilla on kaikki tieto, kaikki: he ovat vielä niin nöyriä ja yksinkertaisia.

Mutta he tietävät ihmisistä kaiken. Kenet tahansa he kohtaavatkin, he tietävät: "Ahaa, tämä on tällainen tapaus." He eivät sano
sitä ääneen, mutta kaikki tuntevat samoin. Heidän oman tieteensä kautta he kertovat teille "näin se on" - he tietävät. He
työskentelevät sitten kollektiivisesti tämän henkilön puolesta. Ette tiedä mitä he tekevät, ja silti se toimii. Eli, Hengen toinen
ulottuvuus on, sen lisäksi, että se on kollektiivinen olento, että se on absoluuttinen olento. Elämme suhteellisessa maailmassa -
tämä on hyvä, tämä on huono, tämä on sitä ja tämä on tätä. Se on absoluuttinen olento siinä mielessä, että kun laitatte kätenne
valokuvaa kohti, jos se on oivaltaneen sielun ottama kuva, tunnette välittömästi värähtelyjä. Ajatelkaa ketä vain – oliko hän
oivaltanut sielu?

Ojentakaa vain kätenne. On monia "jossittelijoita", jotka eivät usko Jumalaan, jos Hän on niin kutsuttu Jumala, he eivät usko



Jumalaan. Tarkoitan, että se on kaikkein epätieteellisintä. Mutta oletetaan, että he eivät usko Jumalaan, heidän pitää vain kysyä,
"Äiti, onko Jumala olemassa? ", ei muuta, ja he tuntevat värähtelyt. Kaikki asiat voidaan todistaa. Kaikkeen on olemassa
'pramaan' (todiste), 'pramaan' kaikkeen mitä tähän mennessä on sanottu. Teille tapahtuu todella suurenmoinen asia, että teidän
oma 'chaitanyanne' antaa teille 'pramaanin', todisteen. Silloin 'chittanne' (huomio), joka on niin tarkkaavainen, dynaaminen ja
tehokas, puhdistaa myös teitä. Se tietää missä ongelmanne ovat, missä chakrassa on tukoksia ja kertoo sen myös teille.

Niin kuin silloin, kun olin Delhissä, eteeni tuotiin kolme poikaa. "Äiti, heidän Agnyansa on tukossa. Jostain syystä emme pysty
puhdistamaan sitä." Tämä tarkoittaa, että he ovat egoistisia. He sanoivat itsekin: "Agnyamme on tukossa, meillä on päänsärkyä."
He olivat egoistisia, mutta eivät sanoneet sitä itse. He sanoivat, "Niin Äiti, Agnyamme on tukossa. Olkaa hyvä ja puhdistakaa se."
Sanotte siis itse, "Olen egoistinen." Koska teille on kivuliasta, kun egonne tuottaa teille särkyä; ”Äiti puhdista meidät, emme itse
pysty puhdistamaan Agnyaamme.” ”Tulkaahan tänne, niin puhdistan sen.” Alatte siis arvioida itse itseänne.

Tiedätte itse mikä teissä on vialla. ”Nabhini on tukossa, tämä chakra on tukossa, tuo chakra on tukossa." Kaikki tietävät oman
tilansa, ja he tietävät miten voivat aukaista chakrat ja puhdistaa, ja työstää ongelmat pois. Te siis puhdistatte itse itsenne. Suurin
puhdistus tapahtuu silloin, kun olette kollektiivisia. Monet ihmiset käyttävät valokuvaani, “Äiti, me teemme pujaa, meditoimme,
mutta silti minulla on taas sama ongelma.” Teidän pitää olla kollektiivissa, se on todella tärkeä osa Sahaja Yogaa. Koska nythän
teidän ei tarvitse kiivetä Himalajalle, tai hypätä Ganges-jokeen. Teidän ei tarvitse paastota, teidän ei tarvitse toistaa 'japaaseja'
(mantroja), ei mitään. Teidän tarvitsee vain olla kollektiivisia. Kollektiivi on Jumalan huomion valtameri.

Kun olette kollektiivissa, te puhdistutte. Oletetaan, että sormeni on kunnossa, mutta oletetaan, että kynsi on leikattu irti ja heitetty
menemään, silloin se ei kasva. Kukaan ei laita siihen huomiotaan. Joten teidän täytyy tulla kollektiiviin. Siellä ego tulee esiin. On
ihmisiä, jotka ovat suuria ja rikkaita, hyvin koulutettuja, tai poliitikkoja - tiedättehän, suuria, suuria ihmisiä. Heidän on vaikea tulla
vaatimattomaan paikkaan, kuten Sahaja Yoga -keskukseen. He haluavat palatsin itseään varten, "miten muuten voisimme
mennä sinne?" Se on Äidin talo. Jos oma äitinne on vaatimaton, eikä hänellä ole paljon rahaa - "Ei se haittaa, onhan se äitini talo."

Jos he eivät tule, silloin he menettävät värähtelynsä. Tämä on hyvin tavallinen heikkous, erityisesti Intiassa, ei niinkään lännessä,
koska he tietävät, miten arvokkaan asian he ovat saaneet. Meillä ei ole tietoakaan miten arvokkaan asian olemme saavuttaneet,
'Atma sakshatkaramme'. Kun tulen taas seuraavana vuonna uudestaan: ”Äiti, minulla on sellainen ja tällainen ongelma. Olen
meditoinut hyvin kotona.” Jos ette tule kollektiiviin, ette voi puhdistaa itseänne. Se on ainut keino Sahaja Yogassa, miten voi
puhdistaa itseään ja nousta kaiken muun yläpuolelle. Kun kundaliini lävistää Agnya Chakranne, teistä tulee ajatuksettomasti
tietoisia. Ajatus nousee ja laskee, toinen ajatus nousee ja laskee. Jotkut niistä tulevat menneisyydestä, toiset tulevaisuudesta,
mutta emme ole nykyhetkessä. Jos sanon: ”Olkaa tässä hetkessä,” ette pysty siihen.

Siksi kundaliinin herääminen on tapahtuma, joka vetää huomionne sisäänpäin. Niin kuin sarini, se on kuin kundaliini, joka nousee
ylös – katsokaa, miten se on levittynyt auki, mutta kun se nousee ylös, se vetää kaiken huomion sisäänpäin. Ja niin huomionne
kääntyy sisäänpäin. Kun kundaliini lävistää päälaen, ajatusten välissä on pieni väli, jota kutsutaan "vilambaksi". - tämä, kuten
kaikki ehkä tietävätkin - laajenee ja siinä on nykyhetki. Joten meidän tulee olla 'vartamaanassa' (nykyhetkessä), meidän tulee olla
tässä ja nyt, silloin olemme ajatuksettomia. Niin kuin veden aallot nousevat ja laskevat, ja te kohtaatte veden. Mutta kun olette
vedessä, olette peloissanne, kauhuissanne, olette peloissanne, kun teillä on ongelmia. Mutta oletetaan, että joku poimii teidät
veneeseen, silloin näette kaiken ja voitte ratkoa ongelmanne. Oletetaan, että osaatte uida, silloin voitte hypätä veteen ja pelastaa



monia muitakin.

Liikutte kolmella tasolla. Kasvua tapahtuu vain, kun olette ajatuksettomasti tietoisia. Tämä voidaan saavuttaa niin kollektiivissa
kuin myös omassa meditaatiossa, mistä ei tarvitse maksaa. Jotkut pitävät ensimmäisen yleisöluennon ilmaiseksi, ja seuraavat
kerrat ovat rahastusta. Sahaja Yoga ei ole sellaista. Sahaja Yogassa ei ole tällaista järjettömyyttä. Kyse on todellisuudesta, eikä
sitä voi ostaa. Itse asiassa Jumala ei tiedä mitään pankeista, eikä rahasta. Hän ei ymmärrä rahaa ollenkaan. Hän ei ole luonut
rahaa: se on teidän päänsärkynne, ei Hänen.

Tietysti, jos Minun pitää lentää jonnekin, siitä pitää myös maksaa, se on oikein. Jos pitää vuokrata sali, siitä täytyy maksaa, pitää
maksaa tilasta, ei Jumalasta. Kundaliinin herättämisestä, valaistumisesta ei voi periä maksua. Ihmiset ottavat rahaa jopa
'darshanista', gurun näkemisestä - kuvitelkaa. Heille kaikki on vain rahaa, rahaa, rahaa… Miten he voivat nousta Hengen tasolle?
Ja olemme niin yksinkertaisia, 'bhaktat' (opetuslapset) ovat niin yksinkertaisia. "Tarvitset viisi rupiaa, minäpä myyn sormukseni
ja annan rahat sinulle. Haluat tämän, saat sen." Amerikassa oli eräs guru, jolla oli kait 48 Rolls Roycea, olen unohtanut tarkan
määrän, ja hän halusi vielä yhden. Joten hän kertoi seuraajilleen: "Teidän pitää tavalla tai toisella hankkia minulle vielä yksi Rolls
Royce, sitten tulen Englantiin." Joten ihmisparat elivät pelkillä perunoilla ja näkivät nälkää.

Yksi sahaja-joogi kysyi, "Mitä te oikein teette? Miksi hän haluaa Rolls Roycen? Miksi Rolls Roycet kiinnostavat häntä?" Hänelle
vastattiin, "Me annamme hänelle vain metallia, kun taas hän antaa meille hengen." Voitteko kuvitella? Metalli voidaan vaihtaa
Henkeen! Hänen on täytynyt laittaa heihin jotain 'bhuuttista badhaa', ja se on englanniksi 'spirit'. Englannin kieli on vaarallinen,
koska 'spirit' tarkoittaa myös viinaa, 'spirit' on Atma (Henki) ja 'spirit' on bhuutti (paha henki) - en tiedä mitä 'spirittiä' he
tarkoittavat! Joten, jos meidän täytyy muodostaa suhde Jumalaan, meidän täytyy ensin tulla hengeksi, ja vasta sen jälkeen tämä
suhde on mahdollinen. Jokainen voi määritellä itsensä, "Olen sitä ja tätä", mutta se ei auta, siitä ei ole mitään hyötyä, koska teille
on annettu ihmisen ruumis.

Ajatelkaa, mitä tämän jumalaisen Voiman on täytynyt tehdä, luodakseen teistä ihmisiä - kuinka hellästi, hienovaraisesti ja
kauniisti teistä on luotu ihmisiä. Miksi olette sitten saaneet ihmisen kehon? Mihin käytämme sitä? Meidän tulee arvioida
ihmiselämäämme, mitä varten elämme sitä? Onko se vain jotain vakuutuksia varten tai jotain. Vai onko sillä jokin tarkoitus, että
tulemme maailman valoksi? Hengen valo leviää huomioomme, ja huomiosta tulee dynaaminen, aktiivinen, se työstää asiat, se on
todella valpas ja erittäin täsmällinen. Silloin huomiomme ei koskaan kyllästy. Ihmiset eivät tiedä, mitä kyllästyminen on. Te
kyllästytte, kun huomionne väsyy.

Mutta kun näiden ihmisten huomio on täynnä valoa, he eivät edes tiedä mitä kyllästyminen tarkoittaa. Toinen asia, mikä on
Hengen luontainen ominaisuus, on se, että se kertoo teille totuuden, absoluuttisen totuuden, eikä mitään muuta kuin totuuden.
Mitä tahansa nämä 'chaitanya lahirit' teille kertovat, kun olette kasvaneet tarpeeksi, ei ennen; kun yhteytenne on täydellinen -
muuten olette vain puoliksi yhteydessä, eli ei vielä silloin - mutta kun olette kypsyneet, silloin olette 'nirvikalpan' (epäilyksetön
tietoisuus) tasolla. Kun te pääsette tälle tasolle, silloin huomionne on täysin oikeassa, värähtelynne ja tietonne ovat täysin
oikeassa, ja se informaatio, minkä saatte, on 100 % oikein; totuus kenestä tahansa. Jos vaikka haluamme tietää Shri
Ganeshasta. Palvomme Shri Ganeshaa. Monet ihmiset tekevät pilaa Hänestä, jopa niin sanotut intellektuellit. He eivät tiedä mitä
sanoa, joten he alkavat puhua Shri Ganeshasta kaikenlaista typerää, - se on syntiä. Mutta voitte kysyä, "Äiti, sijaitseeko Gauri
Putra meidän Muladharamme päällä?" Tietysti, kaikki he, jotka ovat oivaltaneita, tuntevat vahvoja värähtelyjä, ja te myös.



Jos teillä on epäilyksiä, jos olette palvomassa Shri Ganeshaa, tehkää tämä kysymys. Jos palvotte Shri Vishnua, tehkää tämä
kysymys. Jos palvotte Kristusta, tehkää tämä kysymys. Jos palvotte Shivaa tehkää tämä kysymys. Mikä meissä on vialla, kun
ilman yhteyttä kutsumme, "Shiva, Shiva, Shiva, Shiva"? Onko Hän taskussamme? Miten voitte ... onko Hän muka joku
palvelijamme? Mutta jos olette oivaltaneita, tarvitsee sanoa nimi vain kerran. Hän toimii, koska olemme Hänen valtakunnassaan.
Tässä valtakunnassanne, Intian valtakunnassa, voitte kutsua ketä vain, eikä kukaan kuitenkaan tule, ei missään olosuhteissa.

Kun alatte kutsua Jumalaa ilman yhteyttä, se ei toimi. Mutta kun olette yhteydessä, niin sen lisäksi, että kyseinen jumaluus
auttaa teitä, myös henkilö, joka vaivaa teitä, tulee kuntoon. Sen lisäksi kaikki mitä haluatte, tapahtuu ja toteutuu. Kaikenlaiset
'manorathat' (toiveet tai halut) täyttyvät. Kutsummeko sitä valaistumiseksi tai täyttymykseksi, saatte itse päättää. Se on oman
olemuksenne täydellinen täyttymys. Kolmas Hengen ominaisuus on rakkaus. Koska se on rakkaus, se antaa teille iloa. Mutta se
on 'nirvaj' - tällainen rakkaus ei halua mitään, se vain antaa. Se on hyvin rauhoittava, kaunis tunne.

Ihmisillä on stressiä. Kaikenlaisen tyhjänpäiväisen touhuilun jälkeen teillä on varmasti stressiä. Mutta kun tänne saadaan reikä,
kaikki stressi lähtee pois. Stressiä ei enää ole. Emme tiedä mitä stressi on. Ihmiset eivät käy lääkärissä, eivät lääkäritkään käy
lääkärissä, he tulevat Minun luokseni. En ole lääkäri, mutta silti he tulevat luokseni - yllättävää. Tämä on meta-modernia tiedettä,
meta-moderni - modernin tieteen yläpuolella. Mutta tiedättekö, olemme intialaisia, ja meillä on oma perintömme. Uskomme
enemmän englannin kieleen, englantilaisiin pukuihin, englantilaiseen tietoon, koska tunnemme vain englantilaisia.

Mutta he, jotka osaavat ranskaa, uskovat ranskalaisiin. Nyt on tullut aika, jolloin heidän tulisi uskoa meitä, sillä me emme usko
omaan maahamme, tai kulttuuriimme, tai tietoomme. Tässä ei ole mitään uutta. Sahaja Yoga on ikiaikainen - 'Nanaka sahaja
samadhi lago'. Jokainen pyhimys on puhunut samasta asiasta. Mutta teemme sitä sun tätä, kaikki yhtä ritualismia, 'karma
kandis', sitä ja tätä. Se ei voi antaa teille sitä perimmäistä - ei vain voi. Kerron teille, ja se on totuus. Henki on se, mitä meidän
tulee olla. Se on elämämme perimmäinen päämäärä ja tarkoitus.

Sen jälkeen kaikki muu loksahtaa paikoilleen. Ja tämä on se, mikä lukee kaikissa pyhissä kirjoituksissa, jokaisen inkarnaation
kirjoittamana, kaikkialla. Ajatelkaamme nyt vain sitä, että meistä pitää tulla Henkiä, ja että meistä pitää tulla oivaltaneita sieluja,
mestareita. Jumala teitä siunatkoon. Tuliko yhtään kysymyksiä? Oli muutamia hyviä kysymyksiä, joihin vastaan ennen kuin
annan teille oivalluksen. Jos haluatte, voitte mennä viideksi minuutiksi ulos ja tulla sitten takaisin. Sillä aikaa käydään läpi
muutamia kysymyksiä. Pitäisikö huomio keskittää meditaation aikana päälaen päälle? Teidän ei tarvitse keskittyä missään
mihinkään.

Te ette tee mitään, vaan kundaliini nousee ylös. Teidän ei tarvitse tehdä sitä. Älkää taistelko huomionne kanssa. Se vain ... Hän
hoitaa sen. Hän tietää tehtävänsä. Se oli ensimmäinen. Onko jumaluuksilla, kuten Shri Ganeshalla, Mahavishnulla jne. sellainen
muoto kuin kirjoituksissa on kuvattu? Tietysti! Sellaisia jumaluudet ovat. Vai edustavatko ne jotakin mystistä tietoisuuden
astetta liittyen keskuksiin?



Tietysti, näin on. Jumaluudet ovat siellä. Ganesha on aivan Ganeshan näköinen. Tietysti hänen värinsä voi vaihdella - se riippuu
henkilöstä. Mutta Hänen mystisen tietoisuuden tasonsa on erilainen kuin Vishnun tai Shivan. Hänellä on oma työnsä. Kaikki ovat
täydellisiä mestareita omassa työssään, mutta he ovat siinä muodossa, absoluuttisesti siinä muodossa, jossa tunnette heidät,
aivan varmasti. Mikä siunaus meillä onkaan! Kuvitelkaa, Minun piti puhua Ganeshasta näille ihmisille, joilla oli ... He eivät edes
tunteneet äännettä "G"!

Eikö olekin ihan...? He eivät tienneet siitä mitään. He ovat sisäistäneet Ganeshan. Kysykää heiltä, he kertovat teille kaikista
chakroista, kaikki. Kaikki tämä tieto on maassamme, kaikki nämä kauniit jalokivet ovat täällä. Kun olemme sellaisten ihmisten
keskellä, jotka eivät tunne Sahaja Yogaa, voimmeko kuvitella päässämme kunnianarvoisen Shri Matajin, pitämättä Hänen kuvaa
edessämme? Tietysti voitte. Joskus kuvaani käytetään paikoissa, jossa ei pitäisi, se ei ole protokollan mukaista. Sitä tulisi
käyttää paikassa, jossa olette sahaja-joogien kanssa, tai omissa kodeissanne; kuvia ei pidä käyttää joka paikassa. Tässä on
vaarallinen kysymys: Vaikuttaako sekaruoka 'sadhanaan' (henkinen elämäntapa)?

Onko kasvisruoka suositeltavampaa? Jos nyt sanon jotakin, te suututte! Mutta kerron kuitenkin. Sahaja Yogassa ei pitäisi syödä
itseään isompien eläinten lihaa. Jos olette kasvissyöjiä, voitte olla kasvissyöjiä. Jos syötte sekaruokaa, voitte syödä sekaruokaa.
Kaikki riippuu siitä millainen persoona olette. Jos olette oikeanpuoleinen, teidän on parempi syödä kasvisruokaa. Mutta jos
olette vasemmanpuoleisia, on parempi syödä enemmän proteiineja. Kysymys on siis proteiineista ja hiilihydraateista.

Syökää mitä tahansa proteiinia. Me intialaiset emme syö riittävästi proteiineja. Paitsi 'idliä' (eteläintialainen ruoka), emme
mielestäni syö riittävästi proteiineja. Senkin kanssa syömme riisiä. Intialaisten pitää syödä proteiineja, olen sitä mieltä, koska
meistä on tullut niin heikkoja. Siksi pelkäämme niin paljon tuloveroja, sitä veroa, tätä veroa. Lisäksi olemme niin heikkoja, koska
syömme niin yksitoikkoista ruokaa. Meidän tulisi syödä ruokaa, mikä on ravitsevaa, ja erityisesti proteiineja missä tahansa
muodossa. Mutta ei eläimiä, jotka ovat teitä suurempia. Jotkut syövät hevosta - en tiedä mitä kaikkea he valmistavat; varmaan
norsujakin!

Jokaiselle ei voida antaa omia ohjeita Teidän tulisi syödä oman luonteenne mukaan. Niin monet ihmiset eivät tule Sahaja
Yogaan, kun sanon näin, kuvitelkaa. He jäävät vaille 'Atma sakshatkaraansa' tämän takia. Miten teistä sitten tuli kasvissyöjiä?
Koska äitinne oli kasvissyöjä, mitä muuta? Mistä opitte kasvissyönnin? Jos olisitte muslimeja, söisitte eläinten päitäkin! Onneksi
olette syntyneet hinduyhteiskuntaan, mutta olemme menneet näissä asioissa liian pitkälle. Aamusta iltaan - ritualismia on niin
paljon myös Madrasissa, että Minulle kerrottiin: "Äiti, Sahaja Yoga ei tule ikinä toimimaan Madrasissa." Kysyin: "Miksi?"

"Koska ihmiset ovat kaikkea muuta kuin sahaj. Heidän täytyy herätä aamulla kello neljä, käydä kylvyssä, mennä temppeliin ja
tulla takaisin. Jos he jonain päivänä jättävät sen tekemättä, he ovat koko päivän ihan sekaisin, ajatellen koko ajan, että ovat
tehneet kaikkein suurimman synnin - rutiineissa pitää pysyä." Sahaja Yogassa ei ole rutiineja. Se on elävä prosessi. Eikä elävässä
prosessissa ole rutiineja. Kun kukka haluaa kukkia, se kukkii. Miksi siis tappaa itsensä tällaisilla rituaaleilla? Tämä on
ongelmamme hindu-uskonnossa, sama pätee kristittyihin. Siellä kaikki kilpailevat keskenään.



Jumala on luonut maailman, jotta nauttisimme siitä. Sanon teille, jos luovutte tällaisesta, tulette tuntemaan itsenne todella
rentoutuneiksi. Unohtakaa se! Enintään viisi minuuttia aamulla Sahaja Yoga -meditaatiota, ja kymmenen minuuttia illalla ennen
nukkumaan menoa - ei muuta. Tätä varten meillä on Sahaja Yoga -keskus, menkää tapaamaan heitä sinne - siinä kaikki. Jumala
huolehtii lopusta. Tämäkin on mukava kysymys - Mikä on lopullinen oivallus 'sadhanassa'? Miten tähän tulisi pyrkiä, kun aluksi
tuntee värähtelyjä käsissä ja pään päällä? Oikein hyvä, tämä tarkoittaa, että olette tunteneet sen, herra Subramaniam, ja olen
iloinen kuullessani sen. Mutta sanoisin, että teidän pitää tulla keskukseemme ja kehittää asiaa eteenpäin. Emme puhu
tulevaisuudesta, puhumme nykyhetkestä.

Vähitellen yllätytte siitä miten kasvatte, miten todellakin saatte kaikki voimat itsellenne. Ymmärrätte sen itse ja tulette
yllättymään. Todellakin, yllätytte. Tapasin joitakin ihmisiä vuoden jälkeen - Minulla on todella hyvä muisti, mutten tunnistanut
heitä. Tällä herralla, hänellä on jokin henkilökohtainen ongelma, miesparalla. Hän meni Hatha Yogaan Navoliin, ja nyt hänellä on
ongelmia. Hatha Yoga on yksi näistä kummallisuuksista. Jos luette Patanjalin, tiedätte, että kyse on Ashtanga Yogasta. Näillä
harjoituksilla on vain hyvin vähän merkitystä. Kuka tahansa voi opettaa teille Hatha Yogaa.

Mutta jos opettaja ei ole oivaltanut sielu, hänellä ei ole oikeutta opettaa teille yhtään mitään. Olen puhunut tänään 'nirvichar
samadhista' (ajatuksettomuus) ja 'nirvikalpasta' (epäilyksetön tietoisuus) - kaikki on siellä kirjoitettuna, hän kutsuu tätä kaikkialla
olevaa Voimaa 'ritambara prAgnyaksi'. Joku opettaa teille: "Ha, tha", siinä kaikki. Ihmiset juoksevat ja hyppivät kuin hullut. Teistä
tulee oikeanpuoleisia ja saatte sydänkohtauksia. Nyt tällä herralla on ongelma. Mutta vakuutan teille, että parannutte. Alatte
harjoittaa Sahaja Yogaa, joka on hyvin yksinkertaista, se antaa teille tasapainon ja tulette kuntoon. Ensin Hatha Yogaa, sitten
Gayatri Mantraa - teistä tulee entistä enemmän oikeanpuoleisia. Oppikaa se mitä tarvitsette.

Henkilön, joka on oikeanpuoleinen, pitää harjoittaa enemmän 'bhaktia' (antaumusta). Vasemmanpuoleiset voivat tehdä tätä.
Teidän pitää laittaa itsenne tasapainoon. Tulette saamaan siitä suurta iloa. Jos kohtaatte hatha-joogin, on parempi pitää hänet
turvallisella etäisyydellä. Luoja tietää milloin hän läimäyttää teitä - kuten Duruwasha, he ovat vaarallisia ihmisiä. He eivät tiedä
mitä rakkaus on, he eivät tiedä kuka on Äiti. Kukaan ei puhu rakkaudesta. Onko itsetietoisuus edellytys sille, että voi edetä
kundaliinishaktin oivaltamiseen? Ei.

Itseoivalluksen jälkeen teistä tulee tietoisia itsestänne. Mitään muuta ei tarvita. Esimerkiksi, nykyään ihmiset kertovat teille,
"Olette tehneet tämän synnin. Maksakaa nyt minulle, niin kaikki syntinne katoavat." Ilmoittakaa hänestä poliisille. Minulle kukaan
ei ole syntinen. Olette lapsiani. Kukaan ei ole syntinen. Te ette ole tehneet yhtään syntiä, ettekä mitään väärää. Te erehdyitte
jossakin ja jouduitte pimeyteen.

Tai olitte korkeintaan tietämättömiä. Mutten halua kutsua yhtäkään ihmistä syntiseksi, paitsi jos he ovat 'rakshasoja'
(paholaisia). Tietysti 'rakshasoja' on olemassa, heidät on jo merkitty, teidän ei tarvitse edes sanoa sitä, he tiedetään jo. Joten
teidän pitää tulla tietoisiksi itsestänne. Emme ole tietoisia itsestämme. Pyrkimällä emme pysty siihen. Kun sanomme, "Minun
täytyy olla tietoinen itsestäni. Nyt minun pitää olla itsetietoinen, minun pitää kääntyä sisäänpäin", Mitä käytämme? Egoamme. Se
on tapahtuma.



Kun saavutatte sen tason, sen tason - mikä ei ole ihmisen taso, vaan joogin taso - silloin teillä on tietoisuus itsestänne, ja
kunnioitatte itseänne. Teillä on omanarvontuntonne. Mutta te ette pöyhkeile, teistä ei tule halpamaisia. Hän kirjoittaa: "Äiti, olen
jokin aika sitten aloittanut sahaj-meditoinnin, ja tunnen oloni todella raikkaaksi ja kauniiksi koko ajan. Mutta, Äiti, nöyrimmästi,
sanotte että energia on meidän omamme. En ole koskaan aikaisemmin tuntenut tätä energiaa. Äiti, voisitteko ystävällisesti
kertoa meille, olemmeko päässeet uudelleen yhteyteen Jumalan tai energialähteen kanssa, ja onko se syy, minkä takia
tunnemme olomme niin energisiksi kokonaisvaltaisesti?" Tietysti tunnette, koska olette saaneet uudelleen yhteyden, ei
epäilystäkään. Mutta ette tunne tätä energiaa, koska olette varmasti erittäin hyvä ihminen. Jos jossakin on tukos, vain silloin
tunnette pienen ongelman olemassaolon.

Niin kuin lentokoneen pehmeä lasku, ette tunne sitä. Jos saatte pehmeän laskun Sahaja Yogaan, se tarkoittaa että olette
mukava persoona, hyvä ja oikeudenmukainen ihminen. Laskeudutte pehmeästi, eikä teissä ole esteitä. Teissä ei ole
epätasapainotiloja, olette keskellä, ei ongelmia. Mutta jos teillä on ongelmia, silloin kundaliini nousee hiukan ja laskee taas. Ja
siksi ette tunne sitä. He, joilla on ongelmia, tuntevat joskus pientä kipua siellä täällä. Mutta jos kundaliini nousee ylös, tietäkää,
että olette oikeamielinen, hyvä ihminen. Annetaanko termi "Jumala" vastauksena kaikkiin selittämättömiin kysymyksiin, kuten
selityksenä 'manalle' (mieli)? Ei, ei, ei.

Sahaja Yogassa kaikki selitetään, ja todistetaan olevan 'Pramanaa'. Onko kukaan nähnyt, kuullut, tuntenut tai oivaltanut suurinta
säätäjäänsä, mestariaan, omistajaansa, päätöksentekijäänsä? Tietysti! Niin monet heistä, ettekö tiedä? Heitä on hyvin paljon.
Elääkö perimmäinen auktoriteetti ihmisen ulkopuolella, vai löytyykö se jokaisen ihmisen sisältä? Hänen heijastuksensa on
jokaisessa ihmisessä, mutta heijastus ei voi olla objekti. Mutta heijastus voi olla yhdenvertainen objektin kanssa, riippuen
heijastimesta. Jos joku on oivaltanut perimmäisen totuuden, niin miksi hän kuolee? Nämä ovat suuria kysymyksiä.

Luulen, että herra, joka kysyy tätä Minulta, voisi ensin ottaa vastaan itseoivalluksensa. Hän on melko hämmentynyt kaikesta. Nyt
hän kysyy: "Mikä on Jumala? Mikä on kuolema?" Keitä me olemme? Ottakaa ensin selvää: Kuka kysyy tällaista? .... Kysyjä on
Sahaja Yoga -keskuksesta? Herran tähden! Onpa mielenkiintoista, hän on keskuksestamme ja kyselee tällaisia. Se tarkoittaa,
että hän ajattelee aivan liikaa.

Onko väärin sanoa, että Jumala on hyvän puolella? Hän on lukenut aivan liikaa, se on ongelma. Ensiksi sinun pitää tuntea
todellisuus, lapseni, sitten kaikki nämä kysymykset häviävät - 'nirvikalpa'. Nyt hän puhuu ideaalisesta hyvyydestä, jne. "On
varmasti totta, että ihminen elää vain kerran …" Se ei ole totta. Kuka niin sanoi? Hän ei elä vain kerran. Mutta jos uskotte siihen,
en voi auttaa, mutta se ei pidä paikkaansa. Olemalla hyvä ja oikeudenmukainen, se ei ole etsintänne päämäärä. Dharma on
tasapaino, se antaa teille tasapainon.

Mutta mitä varten tarvitsette tasapainon ja dharman? Meidän pitää esittää tämä kysymys. Miksi meidän pitäisi olla dharmisia;
miksemme olisi epädharmisia? Miksemme kysyisi tätä kysymystä? Se on loogista. Miksi pitää tehdä kaikkea dharmista? Koska
teidän pitää nousta. Jos lentokone ei ole tasapainossa, miten se voi nousta? Mutta jos se on saatu tasapainoon, eikä koskaan



nouse, niin minkä takia rakentaa lentokone? Teidän pitää olla 'dharmateet'.

Teidän pitää päästä dharman yläpuolella, teidän täytyy päästä gunien (kanavien) yläpuolelle - 'gunateet' - nousette yläpuolelle,
silloin dharmasta tulee osa teitä. Teidän ei tarvitse kertoa itsellenne, "Älä tee sitä ..." Ei, ette vain tee niin, yritittepä miten vain.
Kerron teille oman esimerkkini. Tiedätte, että Minulla on kaksoiselämä. Mieheni on - kuka hän on, ehkä tiedättekin - hän on
todella iso johtaja jossakin, ja olen elänyt kaiken sen turhuuden kanssa koko elämäni. Kun hän meni Englantiin, häneltä kysyttiin,
"Miksi ette lähde tanssimaan kanssamme?" Hän sanoi, "Koska vaimoni ei tanssi, en minäkään halua tanssia." Hän syyttää
kaikesta Minua, mikä on todella hyvä keino vältellä asioita! Joten he sanoivat, "Ei, ei, tuokaa Hänet Lontooseen, Hän tulee
pitämään siitä. Jos tuotte Hänet Lontooseen, Hän alkaa tanssia."

Hän vastasi, "Vaikka veisitte kuuhun, niin ei tanssi!" Näin se on. Kun dharma on sisäistä, ette vain tee asioita. Ei siksi, että teillä
olisi ehdollistumia, tai jotain - se on sahaj. Sahaja - ette vain tee sitä. "Ei, en tee sellaista." Ette koskaan tee vääriä asioita, koska
ette vain tee niin. Joten tämän tulee nousta dharman yläpuolelle, tarkoittaen, että dharma on osa sitä. 'Gunateet' tarkoittaa, että
olette gunien yläpuolella. Ette ole oikean- tai vasemmanpuoleinen tai keskikanavainen, vaan olette kanavien yläpuolella.

Mitä ne ovat; oikea, vasen, keski, mitä ne ovat, miksi roikkua kiinni niissä? On parempi olla niiden yläpuolella. Näin teille tapahtuu.
"Vain siellä on oikeamielisiä ihmisiä": monet oikeamieliset tulivat ja menivät, heillä ei ollut mitään vaikutusta ihmisiin. Se mitä
tarvitsette, on vapautuminen, nouseminen; se meidän tulee saavuttaa. "Vain hyvät" - niin sanotut hyvät - te ette voi vakiinnuttaa
hyvää, uskokaa Minua. Kukaan ei halua seurata hyvää ihmistä. Punessa sanotaan: "Kaikki syövät rahaa, eivät ruokaa." Sanoin,
"Todellako?" Kerroin miehelleni, "Kaikki syövät rahaa" - hän oli Lontoossa.

Hän sanoi, "Kerro heille: 'Mieheni ei ole ikinä ottanut lahjuksia'. Joten kerroin heille, "Mieheni ei ole ikinä ottanut lahjuksia." He
sanoivat, "Miksei? Kuka sanoi, että ei pidä ottaa?" Eli asia on niin, että normaalisti kukaan ei seuraa ihmistä, joka on hyvä ja
oikeudenmukainen, ei kukaan. Mutta sellaisia ihmisiä seurataan, jotka ovat hiukan niin ja näin. Syy on tämä, olemme tulossa
eläimen tasolta - sinne on helppo mennä takaisin. Mutta heti kun olette oivaltaneet, silloin se on vaikeaa; eli kun kukasta tulee
kerran hedelmä, siitä ei voi tulla enää kukkaa - niin yksinkertaista se on. Olette tulleet tänne, se on todella hienoa, sitten saatte
itseoivalluksenne, ja sitten puhun teille. Sen jälkeen sanotte itse itsellenne - katsokaa nyt näitä ihmisiä, jotka laulavat täällä,
jotkut heistä olivat pahoja huumeiden käyttäjiä!

He eivät pystyneet edes näkemään Minua. He sanoivat, "Näimme valon tulevan Sinusta, emme nähneet Sinua", he olivat kuin
koomassa. Kaikki muuttui yhdessä yössä - alkoholistit muuttuivat yhdessä yössä. En käskenyt heitä lopettamaan. En koskaan
käske, "Älkää juoko, älkää ..." En koskaan tee niin. Päästäkää Henkenne valo sisäänne ja olette heti siellä. Minun ei tarvitse sanoa
teille mitään, luovutte itse kaikista huonoista tavoistanne. Ymmärrättekö mitä tarkoitan? Kun valo tulee sisään, pimeyden täytyy
paeta. Joten oikeanlainen elämäntapa ei riitä.

Teidän pitää nousta sen yläpuolelle. Joku on kirjoittanut ystävästään, jolla on ongelma, joka on kaatunut, jolle sattui
onnettomuus. Hänen pitäisi pyytää apua sahaja-joogeilta. Nykyään en paranna ihmisiä, siihen ei ole tarvetta; Teen kaikkea muuta
turhaa. Sahaja-joogit hoitavat parantamisen nykyään. On paljon muita asioita, joista Minun pitää huolehtia. Voitte soittaa kenelle



vain, he ovat avuliaita ja tulevat auttamaan. Ooh, tässä on hyvä kysymys - Voiko Sahaja Yogalla parantaa kärsimyksen ja
köyhyyden? Voimmeko päästä eroon köyhyydestä? Pääsemme, totta kai - jos ensiksi lopetatte paastoamisen.

Haluatte paastota? "Hyvä on", Jumala sanoo, "Hyvä on, paastotkaa. Ette saa ruokaa." Selvä! Toiveenne toteutetaan. Haluatteko
tulla 'sanyaseiksi' (askeetikko)? Haluatteko käyttää resuisia vaatteita? Hyvä on, olkaa köyhyydessä. Köyhyyttähän te pyysitte.
Sitten haluatte kärsimyksiä?

"Meidän täytyy kärsiä." On niin paljon kaikenlaista hulluutta, kuten: "ihmisen pitää kärsiä". Mikäs siinä! "Minä kärsin" - hyvä, jos
haluatte sitä, pitäkää hyvänänne. Jos pyydätte vaurautta, tulette saamaan sitä, kundaliinin ylösnousun jälkeen. Näette tuon
keskuksen tuolla, sitä kutsutaan Nabhi chakraksi, ja siellä istuu Lakshmi Narayana. Kun Lakshmi Narayana on heränneenä
teissä, kuinka voisitte olla köyhiä? Mutta rahallakin on omat ongelmansa. Saatte vaurautta, mikä tekee teidät tyytyväiseksi.
Mutta älkää pyytäkö köyhyyttä.

Teistä puhumattakaan, nyt länsimaalaisetkin haluavat köyhyyttä. He pitävät yllään housuja, joissa on reikiä. He pitävät yllään
rikkinäisiä housuja - Englannissa, kuvitelkaa niin kylmä maa, ja siellä pidetään reikäisiä housuja, he saavat suonikohjuja. Ja siellä
on niin monia järjettömiä kärsimyksiä, niin monia. (Niin pitkä kirje - sinun pitää kirjoittaa lyhyesti.) Tällaista tapahtuu, ja siksi
ihmiset pyytävät sitä. Nyt Amerikassa on lama, Englannissa on lama, Espanjassa on lama, ja se hiipii kohti Ranskaa - olkaa
hyvät. Jos haluatte köyhyyttä, niin sitä saatte. 'Lakshmi chit' (Lakshmin huomio) taitaa siirtyä tänne. Hallintoomme on vihdoin
tulossa jotain järkeä, ja olen varma, että kaikki tulee paremmaksi - toivottavasti.

Omaksukaa Sahaja Yoga ja tulette yllättymään. Esimerkiksi, Englannissa on todella paljon työttömyyttä, mutta kukaan
sahaja-joogi ei ole työtön, ei yksikään. Ainakin tätä nuorta miestä seuraamalla … hän johdattaa teidät Sahaja Yogaan. Äiti,
antaako Sahaja Yoga meille vain iloa ja terveyttä, vai onko se jotakin vielä enemmän? Se on kaikkea - kokonaisuus. Mitä
haluatte? Pyytäkää sitä, toivokaa sitä - mitä tahansa. Hän sanoo, ettei hänelle ole selitetty asioita. Katsokaahan, kohta aion antaa
teille oivalluksen, ja tulette huomaamaan miten keskukset avautuvat. Mutta myöhemmin, jos menette keskukseemme, saatte
tietää kaiken, ja yhdessä vuodessa teistä kaikista tulee mestareita.

Mutta antakaa hieman aikaa itsellenne, se on tärkeää. Ihmiset ovat nykyään todella kiireisiä. No, mitä te teette? Eräät naiset
kertoivat kokoontuvansa leikkimään seuraleikkejä! Täällä Madrasissa on vain vähän naisia, kaikki naiset istuvat varmaan
temppelissä, ajamassa päitään paljaaksi. Korkeasti koulutetut naisetkin tekevät niin. Miksi päät pitää ajella paljaiksi? Jumalalla
on paljon hiuksia - teidän ei tarvitse leikata niitä Hänen takiaan. Kaikenlaista typeryyttä! Naisilla voi olla paljon enemmän 'shakti
shalia' (voimaa) kuin miehillä, mutta nämä intialaisten naisten ehdollistumat - Luoja paratkoon.

Hyvä on. Siis nyt olemme ... Hän sanoo, "Olen harjoittanut 'pranayama-joogaa' neljän vuoden ajan. Minulla ei ole opettajaa ..."
Todella vaarallista. Olipa teillä opettaja tai ei, 'pranayama' on todella vaarallista. Ha! Jos teillä on ongelma keuhkoissanne, tai
jokin muu tietty syy .... Katsokaas, kaikki 'vyayamat' (harjoitteet), on annettu tiettyä tarkoitusta varten, tietyille chakroille. Kun
kundaliini nousee, ja oletetaan, että se pysähtyy vatsaanne, Nabhiin, ja teette 'pranayamaa', mitä hyötyä siitä on? Teidän pitää
tietää, mihin paikkaan kundaliini on mennyt. Esimerkiksi, tänään tulin autolla. Pysähdyimme yhdessä paikassa, sitten toisessa.



Vasta auton liikkuessa tiedän mihin se pysähtyy. En voi tietää sitä etukäteen? Samalla tavalla, ensin kundaliini nousee -
käyttäkää aivojanne! - sitten se pysähtyy johonkin kohtaan, ja silloin teidän pitää tietää millä 'vyayamalla' saatte sen kuntoon. Se
on hyvin tieteellistä. Käytämme lääkkeitä, mutta emme ota kaikkia lääkkeitä lääkelaatikosta, aamusta iltaan. Siksi ihmiset
kertovat saavansa ongelmia - niitä tulee. Niitä tulee, hyvin pian. Se on todella vaarallista. Katsos, me emme ole pelkästään
fyysisiä olentoja.

Emme elä vain 'pranalla' (elämän voima) - se on totta. Olen nähnyt ihmisiä, jotka harjoittavat 'pranayamaa', jos he ovat
naimisissa - onneksi sinä ole - he eroavat vaimoistaan, koska rakkaus puuttuu. He ovat kuivia ihmisiä, todella kuivettuneita;
heidän elämässään ei ole runoutta. Sinun pitää ruveta lukemaan runoja! Tässä kysytään - "Voisitteko kertoa, mitä on
oikeanpuoleisuus ja vasemmanpuoleisuus?" Aihe on melko laaja, mutta jos tulette Sahaja Yogaan, teille kerrotaan.
Oikeanpuoleisuus on fyysistä ja [emotionaalista] energiaa, sitä käytetään fyysiseen ja - anteeksi: fyysiseen ja mentaaliin - työhön.
Emotionaalinen energia on vasemmanpuoleista. Esimerkiksi, hän tekee 'pranayamaa'. Jos hän tekee sitä, hänestä tulee
oikeanpuoleinen - jos tekee vain sitä.

Kun kundaliini on heräämisprosessissaan, tuleeko silloin pelkoja? Ei, ei tule. Hän on äitinne. Hän hoitaa kaikki ongelmanne. Kun
synnyitte, äitinne otti kantaakseen kaikki ongelmat, kaikki synnytyskivut. Hän ei vaivannut teitä, eihän? Äiti-parka kärsi
puolestanne. Ja kun olette syntyneet, hän unohtaa kaiken. "Lapseni on nyt syntynyt. Kaikki muu on unohdettu."

Sellainen kundaliini on. Miksi teidän pitäisi pelätä? Jotkut ihmiset kertovat teille, että kundaliinin herättäminen on vaarallista,
koska he eivät tiedä siitä mitään. He eivät halua teidän saavan oivallustanne. Se mitä tässä sanotaan on totta, että ...: "Paha on
ollut olemassa ikiajoista lähtien, riippumatta useista inkarnaatioista ja pyhimyksistä." Se on totta, mutta siihen on olemassa
ratkaisu. Miksi emme siis etsisi ratkaisua, jolla pääsisimme eroon pahasta? Kun teistä tulee oivaltaneita sieluja, paha juoksee
karkuun - ette te. On tullut aika kaiken pahan juosta karkuun, tulla tuhotuksi, paljastetuksi, lopetetuksi. Juuri te voitte tehdä sen.
Kaikki ottaa oman aikansa, niin kuin puun kasvukin.

Nämä kuusi chakraa rakentuivat hyvin hitaasti. Nyt on kysymys seitsemännestä chakrasta, Sahasrarasta, jota työstetään nyt
Sahaja Yogassa. Kuvasta tulee näin kokonainen. Paha ei voi tuhota sahaja-joogia, he tietävät sen hyvin. Pahat voimat tietävät
itsekin, etteivät pysty siihen. Jos ne näkevät sahaja-joogin, ne juoksevat pakoon. Joten älkää olko huolissanne. Uskon, että olen
vastannut kaikkiin kysymyksiinne, suurimpaan osaan niistä. Mutta vielä on eräs asia. Olen tehnyt tätä viimeiset (kuinka monta
vuotta?)

- kaksikymmentäyksi vuotta, vastannut kysymyksiin. Olen jo melko taitava, osaan vastata kaikkiin kysymyksiin, se on totta. Mutta
se ei takaa ylösnousemustanne, Minun täytyy sanoa se. Se on mielen akrobatiaa. Joten vaikka olenkin vastannut kysymyksiinne,
se ei tarkoita, että nostan kundaliininnekin, tai kundaliini nousee. Se on aivan eri asia. Mutten halua mielenne yhtäkkiä hyppäävän
esiin sanoen, että tämä kysymys jäi esittämättä, ja olisitte siksi stressaantunut. Siksi vastaan kysymyksiinne. Muuten sillä ei ole
mitään väliä vastaanko, vai enkö vastaa. Kyse on jostakin aivan muusta, eri asiasta.



Olemme nyt kaikki valmistautuneita oivallukseemme. He, jotka saivat oivalluksen eilen, saavat nyt vahvistusta. Kuten olen
sanonut, he, jotka eivät halua saada tätä, en voi pakottaa sitä heille - en voi. Kaikkien länsimaisten sahaja-joogien pitää nyt
mennä ulos - näin tällä kertaa, pahoitteluni. Tiedän, että haluaisitte jäädä meditoimaan, mutta saatte siihen mahdollisuuden
useammin kuin muut; koska aika on rajallinen. Teidän täytyy pakata tavaranne. Sopiiko? Katsokaa nyt heitä, he laulavat
sanskritiksi koko "Ai Giri Nandinin" ja he laulavat todella hyvin. Ajatelkaa heitä - voitteko kuvitella, nämä ihmiset, miten he
oppivat? He ovat saksalaisia, voitteko kuvitella?

He eivät kutsu itseään saksalaisiksi, ei. Miten he pystyivät siihen? Englantilaiset eivät oppineet sanaakaan hindiä, vaikka asuivat
täällä kolmesataa vuotta. En tiedä mitä he tekivät. Jos opettaa heitä sanomaan: 'darwaza band kar' (sulkekaa ovi) täytyy sanoa,
"There was a banker." Katsokaa heitä! Tämä on kaikki Atmaa (Henkeä)! Kuinka he kunnioittavat musiikkianne, ja kuinka he
arvostavat 'kuchipudi'-tanssianne. Se on ihmeellistä - paljon enemmän mihin te pystytte. Sillä musiikkimme tulee Omkarasta.

Se tullaan todistamaan, 'Brahman'. Meidän tulisi olla ylpeitä, että olemme intialaisia. Kulttuurimme on kaikkein korkein kulttuuri
maailmassa. Meidän täytyy kunnioittaa kulttuuriamme ja säilyttää se. Kysykää heiltä, he näyttävät, he kertovat teille, mitä ovat
löytäneet Sahaja Yogassa. [Kysymys yleisöstä 'mokshasta'.] Tämähän on 'moksha' (vapautuminen)! Totta kai! Tämä juuri on
'moksha'. "Moksha" tarkoittaa sitä, kun nousette fyysisen, mentaalisen ja emotionaalisen olemuksenne yläpuolelle; Ette enää
samaistu niihin.

Sitä on 'moksha'. Ja tämän kiintymättömyyden kautta kaikki teidän fyysiset, mentaaliset ja emotionaaliset ongelmanne
ratkeavat. Teistä tulee 'tattwa' (sisin olemus), 'Tattwamasi', teistä tulee 'tattwa'. 'Aham Brahmasmi'- teistä tulee Brahma. Se on
kaikkialla - se on Brahma. Mutta vaikka muututtekin, ette silti usko, sanon sen vielä kerran. Tarkoitan, en tiedä mitä tapahtuu, kun
he eivät usko siihen, että he ovat jo muuttuneet. Hyvä. Yksinkertaisinta on ymmärtää, että se on elävä prosessi. Sitä ei voi
pakottaa, se toimii itsestään.

Mutta teillä kaikilla on perusoikeus saada itseoivallus - teillä kaikilla on. Mitä tahansa rotua olettekin, mistä tahansa
uskontokunnasta, mistä tahansa maasta - te olette ihminen, ja teillä kaikilla on tämä oikeus. Pyytäisin teitä kaikkia ottamaan
kengät pois jalasta ja laittamaan jalat Äiti Maata vasten, sillä Hän imee itseensä kaikki ongelmamme. Molemmat jalat… olkaa
hyvä ja ottakaa pois kengät, sandaalit. Ota ne pois, ole hyvä. Kieli - hän ei ymmärrä puhettani, niinkö? Molemmat jalat Äiti
Maahan, irti toisistaan. Olkaa hyvä, älkää lähtekö ulos meditaation aikana. Teidän täytyy varmaan lähteä. Olkaa hyvä, on parempi
että menette.

Matkustatteko lentokoneella? .... Selvä. Olette sahaja-joogeja, voitte tehdä mitä haluatte. Juna kyllä odottaa teitä! He eivät halua
menettää hetkeäkään. He ymmärtävät jokaisen hetken tärkeyden, voitteko kuvitella. Teidän pitää olla vilpittömiä itseänne
kohtaan. Nyt teidän pitää laittaa molemmat jalat erilleen toisistaan, ja suhtautukaa itseenne lempeästi - 'prasanna bhave'
(lempeä olotila), 'prasanna chitt' (lempeä huomio). Älkää olko vihaisia itseänne tai ketään muuta kohtaan, olkaa vain 'prasanna'
(lempeä). Miten hieno sana meillä onkaan sanskritissa, 'prasanna'.



Laittakaa molemmat jalat erilleen toisistaan näin, ja suhtautukaa lempeästi itseänne kohtaan, lämpimästi. Ensiksi kerromme
mitä chakroja tullaan koskettamaan, ja kuinka voitte itse nostaa kundaliininne. Sen jälkeen teidän ei tarvitse huolehtia mistään,
koska kaikki on hyvin yksinkertaista. Hän näyttää miten nostatte oman kundaliininne. Jos teillä on jotain kiristävää…, voitte
löysätä niitä hieman. Laittakaa vasen kätenne Minua kohti näin... Hyvä. Vasen käsi näin Minua kohti. Se ottaa vastaan energiaa,
ja se myös ilmentää puhdasta haluanne, koska vasen kanava edustaa halun voimaa ja oikea kanava toiminnan voimaa. Joten
laittakaa vasen käsi Minua kohti näin osoittamaan halunne saada itseoivallus. Laittakaa oikea käsi sydämen päälle.

Kuten sanoin, Kaikkivaltias Jumala on heijastuneena sydämessä, Henkenä. Jos teistä tulee Henki, teistä tulee oma mestarinne.
Viekää sitten käsi alas - työskentelemme vain vasemmalla puolella - vatsan yläosaan, vasemmalla puolella. Painakaa sitä. Tämä
on opettajuutenne keskus. Onko nyt hyvin? Kuuletteko Minua nyt? Jos olette Henki, teistä tulee oma opettajanne. Laitatte siis
oikean kätenne vatsan yläosaan vasemmalle puolelle kehoa. Tässä on oman opettajuutenne keskus.

Kuka pitää meteliä? Kuuletteko Minua? Eikö? Nyt ääni on aika kovalla. Ettekö kuule Minua? Hyvä, kiitos. Viekää nyt käsi vatsan
alaosaan, vasemmalla puolella. Tämä on puhtaan tiedon keskus. Se toimii hermoissanne, keskushermostossanne ja ilmenee
Swadishthana chakrana. Nostakaa sitten oikea käsi takaisin vatsan yläosaan, vasemmalla puolella.

Nostakaa sitten käsi taas sydämen päälle. Sen jälkeen nostakaa käsi kaulan ja hartian taitekohtaan, ja kääntäkää päätä oikealle.
Tämä keskus tukkeutuu, kun tunnette syyllisyyttä, ja teille saattaa kehittyä jokin vakava sairaus kuten nikamatulehdus tai
angiina. Laittakaa sitten käsi otsalle ja taivuttakaa päätä alas. Tässä teidän pitää antaa anteeksi kaikille miettimättä kenelle
pitää antaa anteeksi. Viekää sitten käsi takaraivolle; tässä on Agnya, etu- ja taka-Agnya - ehkä tiedätte, optinen aivolohko.
Puristakaa sitä molemmilta puolilta. Tämä keskus tukkeutuu, jos tunnette syyllisyyttä. Pyytäkää yksinkertaisesti anteeksiantoa
Jumalaiselta Voimalta. Taivuttakaa päätä taaksepäin.

Sitten, ojentakaa kämmen aivan suoraksi, ja laittakaa kämmenen keskiosa fontanelliluun, eli aukileen alueen päälle, mikä oli
pehmeä silloin, kun olitte pieniä lapsia. Taivuttakaa päätä niin paljon kuin mahdollista. Painakaa voimakkaasti ja ojentakaa
sormet suoriksi, painakaa ja pyörittäkää päänahkaa hitaasti seitsemän kertaa myötäpäivään. Eli, näin meidän pitää tehdä. Aivan
alkuun on kolme ehtoa. Ensimmäinen on se, että kaikkien pitää tuntea olonsa luottavaiseksi, että tulette saamaan
itseoivalluksenne - että tulette saamaan itseoivalluksenne - (Kuuletteko Minua nyt?) - täysin luottavaiseksi. Toiseksi - (voisitteko
korjata tätä?) - toinen ehto on, että ette saa tuntea itseänne syylliseksi yhtään mihinkään. Me intialaiset emme tunne niin paljon
syyllisyyttä kuin länsimaalaiset.

On hyvä olla tuntematta syyllisyyttä. Älkää kuunnelko ketään, joka sanoo teille, että tämä on väärin, olette tällainen tai tuollainen -
ei mitään sellaista. Kenelläkään ei ole oikeutta tuomita teitä. Joten älkää tunteko syyllisyyttä, se on erittäin tärkeää. Kolmas
edellytys on se, että teidän pitää antaa kaikille anteeksi. Monet sanovat, että se on vaikeaa, mikä ei pidä paikkaansa. Kuten
kerroin eilen, annattepa anteeksi tai ette, te ette tee yhtään mitään. Jos emme anna anteeksi, aiheutamme ongelmia vain
itsellemme. Joten ajattelematta sen kummemmin kenelle pitää antaa anteeksi, tai muistelematta ketään erityisesti, koettakaa



sanoa yleisesti, "Annan kaikille anteeksi." Tunnette olonne paljon kevyemmäksi vain sanomalla niin.

Se on myytti, ja elätte myytissä. Kuuletteko Minua nyt? Kuulette. Entä sillä puolella, kuuletteko? Entä siellä takana, kuuletteko?
Nyt teidän pitää sulkea silmänne. Voitte ottaa myös silmälasinne pois, koska teidän ei tarvitse avata silmiänne, ennen kuin
sanon. Olkaa hyvä, ottakaa silmälasinne pois. Jos kaulassanne tai vyötäröllänne on jotain kiristävää, niin olkaa hyvä ja ... Jos
teillä on jotain - (Mikä on vialla?) jos teillä on mitä tahansa - (Minun täytyy nyt vain jatkaa eteenpäin) - kaulassanne tai
vyötäröllänne, jos jokin kiristää tai painaa, voitte ... Jos teillä on kaulassanne 'tawi' (amuletti), ottakaa se pois, sitä ei ole hyvä
pitää.

Tai jonkin gurun antama 'mala' (rukousnauha), olkaa hyvä, ottakaa se pois; sillä ette ole tulleet tänne alistuaksenne kenenkään
orjaksi, vaan tullaksenne absoluuttisen vapaaksi. Nyt suljemme jokainen silmämme. Olkaa hyvä, sulkekaa silmänne. Laittakaa
molemmat jalat Äiti Maata vasten, älkää unohtako sitä, molemmat jalat. Sulkekaa silmänne, älkääkä avatko niitä. Laittakaa
vasen käsi syliin Minua kohti ja oikea käsi sydämelle, oikea käsi sydämelle. Vasen käsi avoimena Minua kohti, avoimena, pitäkää
se avoimena Minua kohti. (Voit laittaa sen ....) Henki sijaitsee sydämessä. Kysykää Minulta kolme kertaa, "Äiti, olenko minä
Henki?" Se on hyvin perustavanlaatuinen kysymys.

Täysin arkailematta kysykää kysymys kolme kertaa sydämessänne, "Äiti, olenko minä Henki?" Se on fakta: te olette Henki. Se on
totuus teistä. Viekää oikea kätenne sitten vatsan yläosaan. Teidän pitää olla 'Prasanna Chitta'...Teidän ei tarvitse olla liian
vakavia. Ei tämä ole mitään niin vakavaa. On ymmärrettävä, että teidän pitää olla 'prasanna chitta'. Unohtakaa menneisyytenne.
Tässä teidän pitää kysyä seuraava kysymys kolme kertaa, "Äiti, olenko minä oma opettajani?" Kysykää tämä kysymys kolme
kertaa.

"Olenko oma guruni?" Tämä keskus on 'satgurujen', todellisten mestarien luoma, jotta voisitte vakiinnuttaa itsenne. Viekää sitten
kätenne vatsan alaosaan vasemmalla puolella kehoa. En voi pakottaa puhdasta tietoa teille. Kaikki muu on 'avidyaa' (epätotuus),
tämä on 'vidyaa' (totuus). 'Vidyan' kautta tulee 'vida', tieto. Teidän täytyy pyytää kuusi kertaa, "Äiti, ole hyvä, ja anna minulle
puhdas tieto?" Kun pyydätte puhdasta tietoa, kundaliininne alkaa nousta. Nyt meidän pitää ravita ylempiä keskuksia
itseluottamuksellamme. Nostakaa oikea käsi vatsan ylempään osaan vasemmalla puolella.

Tässä teidän pitää sanoa kymmenen kertaa täydellä luottamuksella, "Äiti, minä olen oma opettajani." Olkaa hyvä ja sanokaa se
täydellä varmuudella. Älkää epäilkö itseänne, te olette omia opettajianne. Laittakaa vasen käsi Minua kohti, Minua kohti. Monen
vasen käsi ei ole Minua kohti. Olen jo kertonut teille, että totuus teistä on se, että ette ole tämä keho, mieli, tunteet, ehdollistumat,
ego, vaan olette puhdas Henki. Nostaa oikea käsi sydämellenne, ja tässä, täydellä varmuudella teidän täytyy sanoa, "Äiti, minä
olen puhdas Henki. Äiti olen 'shuddha Atma'." Sanokaa se täydellä luottamuksella. Nostakaa kättä hieman ylemmäs, se ei saa
olla kovin alhaalla, nostakaa ylemmäs, ikään kuin nostaisitte sydäntänne.

Nostakaa. Tämä kaikkialla oleva Voima on rakkauden voima, se on tiedon valtameri, autuuden ja myötätunnon valtameri. Mutta
ennen kaikkea, se on anteeksiannon valtameri, ja mitä tahansa olette mielestänne tehneet väärin, sen voi antaa sulaa tähän
suureen valtamereen. Nostakaa nyt oikea käsi kaulan ja hartian taitekohtaan, ja painakaa vielä taaksepäin. Tässä teidän tulee



sanoa kuusitoista kertaa, "Äiti, minä en ole syyllinen." Toistakaa se kuusitoista kertaa, olkaa hyvä. "Äiti, olen 'nirdosh' (tahraton).
Olen täysin 'nirdosh'." Olen jo kertonut teille, että annattepa anteeksi tai ette, ette tee mitään; se on myytti. Mutta kun ette anna
anteeksi, aiheutatte harmia itsellenne ja piinaatte itseänne, kun taas se henkilö, joka on piinannut teitä, voi aivan hyvin.

Nostakaa nyt oikea käsi poikittain otsalle ja taivuttakaa päätä alas. Taivuttakaa pää aivan alas, ja tässä teidän täytyy sanoa
sydämestänne, kerroilla ei ole väliä. Jos ette sano, en voi pakottaa kundaliinia nousemaan tämän ahtaan Agnya Chakran läpi.
Olkaa hyvä ja sanokaa siis kaikki, "Äiti, annan anteeksi yleisesti aivan kaikille," älkää ajatelko ketään tiettyä henkilöä. Viekää
sitten käsi takaraivolle. Taivuttakaa päätä taaksepäin niin paljon kuin mahdollista. Syyllisyyttä tuntematta, virheitä luettelematta,
vain omaksi parhaaksenne teidän täytyy pyytää, "Oi jumalallinen Voima, ole hyvä ja anna minulle anteeksi, jos olen tehnyt jotain
väärin. Oi 'Brahmachaitanya', ole hyvä ja anna minulle anteeksi, jos olen tehnyt jotakin väärin, tietäen tai tietämättäni." Teidän
tulee sanoa näin sydämestänne, kerroilla ei ole väliä. Sitten, ojentakaa oikea kämmen auki.

Laittakaa oikean kämmenen keskikohta aukileen paikan kohdalle, joka oli pehmeä, kun olitte pieniä lapsia. Ojentakaa sormet niin
suoriksi kuin mahdollista. Ja taivuttakaa päätä niin alas kuin mahdollista. Ja jälleen, en voi pakottaa itseoivallusta teille, joten
teidän täytyy pyytää sitä. Liikuttakaa päänahkaa seitsemän kertaa myötäpäivään, ja sanokaa, "Äiti, ole hyvä ja anna minulle
itseoivallukseni." Seitsemän kertaa, olkaa hyvä. Liikuttakaa päänahkaa enemmän kuin kättä. Painakaa kunnolla. Taivuttakaa
sormet suoriksi. Jos ette ensin ojenna sormia suoriksi, ette pysty painamaan kunnolla.

Tuokaa kätenne alas. Laittakaa molemmat kädet Minua kohti. Katsokaa Minua ilman ajatuksia. Nyt voitte laittaa oikean käden
Minua kohti, taivuttaa päänne ja todeta itse. Älkää katsoko muita, katsokaa itseänne. Kokeilkaa, jos tunnette pään päällänne
viileän tuulen. Kokeilkaa, tunnetteko viileän tuulen tulevan ulos päälaestanne. Siellä saattaa tuntua myös lämmintä virtausta
varsinkin silloin, jos ette ole antaneet anteeksi, silloin saattaa tuntua lämmintä virtausta. Antakaa nyt anteeksi. Laittakaa vasen
käsi Minua kohti tällä tavalla.

Ja taivuttakaa taas päätä alas. Ei kiinni päälakeen vaan hieman irti siitä. Jotkut tuntevat sen melko etäällä. Kokeilkaa, jos
tunnette päästänne tulevan viileää tai lämmintä tuulta. Fontanellin eli aukileen kohdalla, ei kovin edessä tai takana, vaan
aukileen, 'thaloon' kohdalla. Hyvä? Nyt voitte laittaa oikean käden Minua kohti. Ha! Taivuttakaa päätänne. Siinä se!

Nyt, Minun täytyy kertoa teille, miten annatte itsellenne 'kavachin', suojaamaan itseänne, se on erittäin tärkeää. Ja miten nostatte
kundaliininne, se on hyvin tärkeää, mutta yksinkertaista - hän näyttää sen teille myös. Laittakaa vasen kätenne eteenne tällä
tavalla, ja teidän pitää liikuttaa oikeaa kättä, vasen käsi kulkee suoraan ylös. Teidän pitää ... Näytän teille ensin, näin. Nostatte
pään yläpuolelle ja teette yhden solmun. Sitten teemme saman uudestaan. Aloitamme tästä. Nostakaa vasenta kättä ylös.
Vahvistaaksenne kundaliinia, nostakaa käsi ylös ja tehkää yksi solmu. Sitten uudestaan, toinen.

Tehkää sinne toinen solmu. Kolmannella kerralla tehdään kolme solmua. Nyt tehdään uudestaan: yksi, kaksi ja kolme. Valmis!
Nyt 'kavach' (suojaus). Teidän pitää tehdä se joka aamu suojellaksenne itseänne, kun menette ulos, ja nukkumaan mennessä
laittakaa huomionne tänne ennen kuin nukahdatte. Laittakaa vasen kätenne näin Minua kohti. Se on 'saadhe teen' ... kolme ja
puoli kierrosta. Miten 'kavach' tehdään? Laittakaa vasen käsi Minua kohti, tai valokuvaa kohti, laittakaa oikea käsi näin - Näytän



teille ensin.

Nostakaa se näin ja tuokaa alas - tämä on puolikas. Sitten viekää käsi takaisin - tämä on yksi. Sitten viekää käsi taas ylös ja
takaisin - kaksi. Ja taas samalla tavalla, ja takaisin - kolme. Ja nyt viette sen takaisin vain puoliväliin, eli kolme ja puoli kertaa.
Tämä on 'bandhan', eli 'kavach', suojauksen 'kavach'. Tulette oppimaan monia asioita, kuinka voitte käyttää tätä voimaa käsienne
kautta. Kaikki ne, jotka tunsivat viileän tai kuuman tuulahduksen käsissään tai päälaen päällä, olkaa hyvä, nostakaa molemmat
kätenne. Kaikki jotka tunsivat, olkaa hyvä ja nostakaa molemmat kätenne. Heillä on vähän ongelmia maksassa, mutta se työstyy,
se ei haittaa.

Jumala siunatkoon teitä kaikkia, Jumala siunatkoon teitä. Madrasia pitäisi nyt kutsua nimellä 'Mada Raas', mikä tarkoittaa, että
kaikki 'mada' (turhuus) on poissa, ja sen pitäisi saavuttaa tämä tila. Jumala siunatkoon teitä kaikkia. Uudestaan ja uudestaan
sanon teille, olkaa nöyriä ja tulkaa keskukseemme. Siellä on todella hyviä sahaja-joogeja. Kaikki kerrotaan teille suurella
rakkaudella. Mutta olkaa hyvä ja tulkaa, ja laittakaa huomio itseenne, ja tulkaa saamaan kaikki tieto. Ensi vuonna tulen uudelleen
Madrasiin.

Jumala siunatkoon teitä.  
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Shri Buddha Puja. Shudy Camps, near Cambridge (England). 31 May 1992.

Tänään olemme kokoontuneet tänne tekemään Pujaa Shri Buddhale. En tiedä kuinka moni teistä on lukenut Buddhan elämästä
ja siitä kuinka Hän lopulta saavutti valaistumisensa. En tiedä kuinka moni on todella nähnyt buddhalaisia, tai tavannut heitä,
jotka kutsuvat itseään buddhalaisiksi. Niin kuin jokaisessa uskonnossa, kaikki eksyivät jonkinlaiseen fundamentalismiin, koska
kukaan ei ollut saanut oivallusta. Ja siksi jokainen perusti omanlaisensa uskonnon, ja voidaan sanoa, että vaikka Tao syntyi
Lao-Tsesta, tai Zen Viddittamasta, kaikki ne ovat versoneet samasta juuresta. Meidän täytyy nähdä, miten Hän aluksi tunsi, että
ihmisen täytyy etsiä jotain elämää korkeampaa. Aluksi olemme hyvin tyytyväisiä siihen mitä meillä on, koska Hän oli kuninkaan
poika, Hänellä oli kaunis vaimo, Hänellä oli poika, joten luonnollisesti jokainen siinä tilanteessa olisi aika tyytyväinen. Mutta
eräänä päivänä Hän näki sairaan miehen, kerjäläisen ja myös kuolleen miehen, ja ihmisiä, jotka itkivät tätä kuollutta. Hän ei
voinut ymmärtää, mistä tällainen kärsimys oli tullut, ja miksi tällaista kärsimystä piti olla olemassa. Niinpä Hän sitten jätti
perheensä ja ylellisen elämänsä, Hän luopui kaikesta ja lähti etsimään totuutta, niin kuin moni teistäkin on tehnyt. Hänkin oli
joutua eksyksiin, koska Hän luki kaikki Upanishadit, Hän luki kaikki mahdolliset kirjat saadakseen tietää mitä totuus on.

Mutta Hän ei löytänyt sieltä mitään. Hän ryhtyi täydelliseksi 'sanyasaksi' ruoan suhteen ja huvitusten suhteen, Hän luopui
kaikesta tällaisesta. Lopulta, maatessaan banian puun alla, yhtäkkiä Adishakti antoi Hänelle oivalluksen, koska Hän oli niin
uskollinen, ja Hänelle oli merkitty aivan erityinen paikka Viratassa. Hänen piti saavuttaa oivallus. Minun ei varmaan tarvitse
kertoa Hänen aikaisemmasta elämästään, olen jo kertonut niistä monissa puheissani, millainen Hänen aikaisempi elämänsä oli,
ja kuinka Hän saavutti oman valaistumisensa. Mutta mitä meidän pitää nähdä Hänen elämästään on se, että Hän löysi ja sai
selville, että syy on haluamisessa; halu on syy kaikkeen kurjuuteen. Mutta Hän ei tiennyt mitä oli oikea haluaminen? Mitä oli
puhdas haluaminen? Mikä oli puhdas halu? Ja siksi Hän ei pystynyt selittämään ihmisille, että heidän piti saada itsensä
heräämään oman kundalinin kautta.

Koska Hän oli viettänyt niin askeettista elämää, siitä tuli malli buddhalaisille. Jokin aika sitten luin kirjaa Buddhasta, kun olin
käymässä Thaimaassa, ja olin yllättynyt, kun 'bhikkut' - eli, 'bhikku' sanskritin kielellä 'bhikshyu', on ihminen, joka pyytää almuja,
tai sellaista voidaan kutsua myös uskonnolliseksi kerjäläiseksi. Buddhan mukana kulki tuhansia ihmisiä, vähintään tuhat, paljain
jaloin, ilman ruokatarvikkeita, ilman minkäänlaisia yöpymistarvikkeita, ei mitään, ja kaikkien piti ajella päänsä täysin paljaiksi, ei
viiksiä eikä mitään karvoitusta kehossa. Sen lisäksi sai olla vain yksi ainoa vaate päällä. Yksi pitkä vaate, joka piti sitoa kiinni
näin, ja jolla he peittivät kehonsa, olipa sitten kylmä tai lämmin vuodenaika. He eivät saaneet laulaa tai tanssia tai huvitella
millään tavalla. Ja ruoka kerättiin niistä kylistä, joissa he kävivät, ja sitä oli hyvin vähän, mitä sattuivat saamaan. Se mitä saatiin,
keitettiin ruoaksi, ja ensin siitä tarjottiin heidän gurulleen, ja sitten muut söivät. Kuvitelkaa tuhat ihmistä kulkemassa sillä tavoin,
avojaloin, paahtavassa kuumuudessa, tai mudassa, tai sateessa. Olipa vuodenaika mikä tahansa, he kävelivät ja luopuivat
perheistään ja sukulaisistaan.

Ja jos sekä mies että vaimo liittyivät molemmat 'sanghaan', he eivät saaneet elää yhdessä miehenä ja vaimona. Luopumalla
kaikista fyysisistä tarpeista, mielen ja tunteiden tarpeista, he yrittivät seurata Buddhaa, koska Hän sanoi haluamisen olevan syyn
kärsimyksiin. Jos katsoo buddhalaisia, he noudattivat kaikkea tätä. Hämmästyttävää kyllä, jopa kuninkaat noudattivat tätä. Moni
kuningas tuli buddhalaiseksi siihen aikaan, yksi heistä oli Ashoka Intiasta. Hän pukeutui ja käyttäytyi askeettisesti, hän alkoi
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matkustaa kävellen ja viettää täysin askeettista elämää. Se oli hyvin vaikeaa elämää, ja he ajattelivat näin tekemällä
saavuttavansa oivalluksensa. Kerrotaan, että kaksi Hänen oppilastaan saavutti oivalluksen, heidän nimensä olivat Moggallana ja
Sariputta. Nämä kaksi saivat oivalluksensa. Mutta tällainen elämä oli todella kuivaa ja ikävää, siinä ei ollut mitään hauskaa,
lapsia ei sallittu, kaikki perhe-elämä oli kielletty.

Siitä tuli hyvin eristäytynyttä, ankaraa ja tavallaan hyvin kuivaa elämää. Vaikka yhteisöä kutsuttiinkin sanghaksi, eli kollektiiviksi;
mutta siinä kollektiivissa ei ihmisillä ollut suhdetta toisiinsa, koska he eivät saaneet puhua kovin paljoa, he eivät saaneet
keskustella mistään, kuten politiikasta, taloudesta tai muusta sellaisesta. He saivat puhua vain meditaatiosta ja kuinka
saavuttaa korkein elämä. Voitte siis kuvitella millaista elämää he joutuivat viettämään saavuttaakseen valaistuksen. Tämä
ajatus jatkui myös monessa muussa uskonnossa, erityisesti niin, että alettiin ottaa rahat pois perheen huoltajilta sanomalla, että
oli luovuttava kaikesta. Tietysti myös Buddhan aikana ihmisten piti luopua kaikesta ja liittyä sanghaan, mutta Buddhalla oli silloin
aito pyrkimys saattaa ihmiset valaistukseen, tehdä heistä ihmisiä, jotka tunsivat absoluuttisen todellisuuden. Mutta näin ei
tapahtunut, ja siksi buddhalaiset ovat jakautuneet erilaisiin kummallisiin buddhalaisuuden muotoihin. Esimerkiksi, Japanissa on
buddhalaisuus, jossa minkään eläimen tappaminen ei ole sallittua. Niinpä sanottiin: "Me emme tapa eläimiä, mutta voimme
syödä tapetun eläimen lihaa." Näin he saivat asian ratkaistua.

Sitten he voivat tappaa ihmisiä, koska eläinten tappaminen on kiellettyä, mutta ihmisten tappaminen ei. Japanilaisista tuli siis
erittäin eteviä ihmisten tappamisessa. Näkee selvästi, että ihmiset ovat taitavia löytämään porsaanreikiä. Toinen
buddhalaisuuden laji syntyi, kun Laotse opetti mitä on Tao. Tao on oikeastaan … Hän oli ainoa, joka alkoi puhua Kundalinista.
Tao on Kundalini. Mutta sekin oli liikaa näille ihmisille. He eivät ymmärtäneet mistä Hän puhui. Mutta Hän ilmaisi itseään
maalauksien kautta, ja muilla tavoilla, tehdäkseen eron ankaraan buddhalaisuuteen. Mutta jotenkin, kaikesta tästä huolimatta
tämä ei koskaan juurtunut kunnolla, ja olen tavannut ihmisiä, jotka seuraavat Taoa, eikä voi mitenkään ymmärtää, miten nämä
ihmiset seuraavat Kundalinin tietä.

Jos matkustaa Jangtse-jokea pitkin, sen rannalla näkee monenlaisia asioita. Joka viiden minuutin kuluttua maisema muuttuu,
tai kauniit vuoret muuttavat muotoaan, ja näkee useita vesiputouksia - se on hyvin mielenkiintoista. Se on Kundalini. Tao on se
joki. Sanotaan, että ihmisen ei pidä jakaa huomiotaan ulkopuolella oleviin houkutuksiin. Ne pitää nähdä, mutta liikkua eteenpäin.
Tämä on se Tao, jota Hän toi ihmisille, mutta he eksyivät, koska alkoivat maalata näkemäänsä ja tekemään kaikenlaista,
enemmänkin taidetta. Oikeastaan Buddha ei koskaan opettanut mitään taiteesta, Hän ei halunnut itselleen mitään taidetta, eikä
halunnut olla tekemisissä taiteen kanssa, Hän sanoi, että ainoa asia, joka teidän pitää tehdä, on tarkkailla itseänne ja mennä
syvälle itseenne ja löytää absoluuttinen totuus. Tällä tavalla koko asia alkoi jakaantua. Zenbuddhalaisuus oli samanlainen, ja
siinä puhuttiin myös Kundalinista, ja jonka Vidditarna, yksi Buddhan suurista oppilaista, aloitti Japanissa.

Zenissä yritettiin joskus jopa lyömällä selkään - selkärankaan, chakrojen kohdalle ja yritettiin näin nostaa kundalinia, ja kaikkea
muuta kamalaa. Zenissä kehitettiin hyvin karkeita menetelmiä Kundalinin nostamiseksi. Se kasvoi sellaisiin mittoihin, että olen
tavannut ihmisiä, joiden selkäranka on mennyt poikki, silloin Kundalini ei pääse koskaan nousemaan, jos selkäranka on … … olkaa
hyvä, kohdistakaa huomionne tänne. Yksi nainen lähtee ulos ja silloin huomio herpaantuu. Jos teidän huomionne on noin huono
… Olkaa hyvä, ja kohdistakaa huomionne tänne, ymmärrättekö? Jos yksi henkilö kävelee ulos, teidän huomionne ei saisi kadota.
Olkaa hyvä älkääkä tulko sisään häiritsemään. Katsokaas, ongelma on siinä, että meidän pitää ymmärtää, että huomiomme on
oltava vakaa. Jos joku nainen kävelee ulos ja teidän huomionne herpaantuu, ymmärtäkää silloin, että teidän on meditoitava
enemmän. Olkaa hyvä ja keskittykää.



Siis tämä Vidditama Zen muutti myös muotoaan toisenlaiseksi. Tapasin Vidditama Zenin johtajan ja yllätyin, koska - he kutsuivat
Minut paikalle - hän oli hyvin sairas ja sanoivat: "Äiti, olkaa hyvä ja auttakaa häntä paranemaan." Mutta huomasin, että hän ei
ollut mikään oivaltanut sielu, eikä hän tiennyt yhtään mitään Kundalinista. Kysyin: "Miten te voitte olla johtaja, miten teistä on
tullut johtaja, kun ette tiedä mikä Kundalini on?" Hän kysyi: "Mikä on Kundalini?" Hän ei ymmärtänyt yhtään mitään. Kysyin: "Mikä
on Zen?" "Zen tarkoittaa meditointia, dhyana." Kysyin: "Hyvä, mutta entä sitten?" "Kyllä, kyllä, on se."

Hän oli hyvin hämmentynyt. Kysyin sitten: "Ette ole oivaltanut sielu, miten olette kuitenkin johtaja?" Hän vastasi: "Meillä ei ole
ollut yhtään oivaltanutta sielua pitkiin aikoihin. Vain kuusisataa vuotta meillä oli muutama 'kashayapa' " - he kutsuvat heitä
kashayapoiksi. "Sen jälkeen meillä ei ole ollut yhtään oivaltanutta sielua." Joten ajatelkaapa millaisissa olosuhteissa te saitte
oivalluksenne. Ei tarvinnut uhrata mitään, ei tarvinnut luopua mistään, ei tarvinnut tehdä mitään 'tapasyaa' -
kieltäymysharjoituksia. Sillä Buddha on 'Tapa'. Nämä kolme Jumaluutta Agnya chakrassanne: Kristus, Mahavira ja Buddha. He
kolme ovat Tapa.

Tapa tarkoittaa kieltäymysharjoitusta. Piti tehdä kieltäymysharjoituksia; ja nyt Sahaja Yogassa kieltäymysharjoitus ei tarkoita
sitä, että pitää luopua vaimostaan, miehestään, lapsistaan, perheestään. Meillä Tapa tarkoittaa meditointia. Ja meditaation
vuoksi teidän on tiedettävä milloin nousta ylös, sen pitäisi olla kaikkein tärkeintä sahaja-joogille. Kaikki muu hoituu
automaattisesti, ja ymmärrätte sen. Lisätäksenne syvyyttänne teidän on meditoitava, se on todella yksinkertaista. Teidän ei
tarvitse ajella päitänne paljaiksi, ei tarvitse nähdä nälkää, ei tarvitse kävellä avojaloin, voitte laulaa ja tanssia, voitte viihdyttää
itseänne musiikkia kuuntelemalla. Näissä muissa ei ole sallittua käydä teatterissa, katsoa näytelmiä, ei mitään sellaista.
Kiellettyjen asioiden lista on niin pitkä, että siitä tulisi hulluksi, miten ihmiset kestivät sellaista? Mutta Hänellä oli tuhat ihmistä
mukanaan matkustamassa kanssaan, ja heistä tuli niin köyhiä, että heillä oli vain riepuja vaatteinaan. Lopulta mahtava kauppias
kulki ohi ja näki heidät ja ajatteli: "Mitä ihmispoloisia nämä ovat, kerjäläisiä.

Luoja tietää vaikka olisivat spitaalisia!" Hän tunsi myötätuntoa heitä kohtaan, ja hän antoi heille ruokaa ja auttoi heitä, mutta hän
ei vieläkään tiennyt, että tämä oli 'Tagata' - tarkoittaa, että Buddha oli vaeltamassa. Buddhan tärkein asia - Buddhan nimi
tarkoittaa 'boddh', 'boddhasta syntynyt', ja siinä 'boddh' tarkoittaa: todellisuuden tunteminen keskushermoston avulla, sitä
'boddha' tarkoittaa. Teistä kaikista on nyt tullut Buddhia ilman, että olisitte joutuneet luopumaan mistään, sillä kaikki se mistä
Hän luopui, oli täysin merkityksetöntä. Se oli myytti. Jos se kaikki oli myyttiä, mitä haittaa, jos luopuu myytistä? Mitä sillä on
merkitystä, jos kuuntelee musiikkia, mitä sillä on merkitystä, jos tanssii - ei mitään. Mutta tällaiset ajatukset juurtuivat niin syvälle
näihin ihmisiin, että heitä kohtaan tuntee todella sääliä ja myötätuntoa; katsokaa heitä, missä he ovat menneet harhaan? He
eivät syö kunnolla, he syövät vain silloin tällöin, näkevät nälkää ja näyttävät kurjemmilta kuin tuberkuloosipotilaat. Kun taas te
kukoistatte kuin kauniit ruusut, nautitte elämästänne, ja teillä on kaikkea.

Mutta silti meidän on tiedettävä, että meillä on oltava Buddhan periaate sisällämme. Ja tämä Buddhan periaate on se, että
meidän on tehtävä 'tapaa'. Tapa ei tarkoita enkä käske teidän näkemään nälkää. Mutta, jos olette liian kiintyneitä ruokaan, on
hyvä paastota silloin tällöin. En ole koskaan sanonut, että ette saisi nauttia musiikin kuuntelusta. Päinvastoin, teidän pitää
kuunnella. Mutta silloin musiikin tulee edistää teidän vapautumistanne, heräämistänne, ylösnousemistanne. En kiellä teiltä
mitään, koska olette nyt itse Buddhia. Buddhaa ei saanut neuvoa, Hän neuvoi kaikkia, mutta Häntä ei saanut neuvoa. Samalla
tavoin ei Minunkaan tarvitse sanoa teille.



Teidän itsenne täytyy ymmärtää. Mutta joskus ihmiset ovat niin erilaisten ehdollistumien rajoittamia, että heidän on vaikea
ymmärtää mikä henki on. Henki on rajaton. Se on Jumalan rakkauden vapaa ilmaisu. Kun siis on kysymys Jumalan rakkauden
vapaasta ilmaisusta, myötätunnon ja rakkauden ilmaisusta, silloin on ymmärrettävä, teemmekö niin vai emme? Edelleenkin
meissä on monia ehdollistumia, jotka vaivaavat meitä. Esimerkiksi, jotkut teistä sanovat: "Minun kansallisuuteni on tämä ja
tämä, ammattini on se ja se. Olemme hyvin ylpeitä siitä. Emme voi olla tekemisissä muiden kanssa, olemme paljon
korkeammalla kuin muut", tai muuta sen tapaista. Teistä on nyt tullut universaaleja olentoja.

Kuinka teillä voi olla tällaisia typeriä rajoituksia, jotka ovat täysin kuviteltuja. Täytyy siis nähdä, havainnoida ja selvittää, jos
itsessä on … [Mikä lasta vaivaa, viekää hänet pois.] Teidän on myös nähtävä omat lapsenne, kuinka he käyttäytyvät, ovatko he
aggressiivisia, tai käyttäytyvätkö muuten huonosti. Se on tärkeää, koska he ovat myös Buddhia, he ovat myös oivaltaneita
sieluja. Mutta heissä on jotain tiettyjä ehdollistumia, ja he käyttäytyvät näiden ehdollistumien mukaisesti. Pystymme siis
näkemään, että sisällämme on valo. Ja mitä tapahtuu: alamme nähdä, mitä vikoja meissä on, ja sitten vain luovumme niistä.
Vaikka näkisitte tämän, mutta ette pysty luopumaan, silloin tietäkää, että tarvitsette enemmän voimaa. Silloin teidän on opittava
miten nostaa Kundaliini, miten olla yhteydessä koko ajan jumalalliseen Voimaan niin, että voitte olla ajatuksettomassa
tietoisuudessa, ja että kasvatte syvemmiksi sisällänne. Ehdollistuma, joka edelleen vaanii sahaja-joogeja on "minä ja minun".

Se, mitä olin aikaisemmin kuullut esimerkiksi englantilaisista tai kaikista länsimaisista ihmisistä, - puhun täällä nyt länsimaisille
ihmisille - että he eivät välittäneet perheistään, vaimoistaan tai lapsistaan, ja että joka kolmas päivä he olivat ottamassa avioeroa
ja joka neljäs karkaamassa jonkun toisen miehen kanssa, tai muuta vastaavaa. Mutta nyt he ovat kiinni heissä kuin liimattuina.
Vaimosta tulee tärkeä, miehestä tulee tärkeä. Omasta kodista tulee tärkeä, omista lapsista tulee tärkeitä, ja kun aluksi he eivät
olleet lainkaan kiinnostuneita lapsistaan, niin nyt he ovat kiinni lapsissaan kuin liimattuina. On mahdotonta kertoa heille, että
lapset kuuluvat sanghalle, kollektiiville Teidän ei pidä ajatella, että tämä on teidän lapsenne. Heti, kun alatte ajatella näin, silloin
rajoitatte itseänne ja joudutte ongelmiin. Maakohtaisesti ajatellen ongelmat ovat vauhdilla vähenemässä. Emme halua olla
rasisteja, tiedän, että ihmiset vihaavat rasisteja ja haluavat rasismin häviävän. Olen huomannut, että Intiassa sahaja-joogit
haluaisivat päästä eroon kastijärjestelmästä. Koska tällainen on itsetuhoista.

Alamme huomata itsessämme, mikä on itsetuhoista. Mikä tuhoaa minut; sitten, mikä tuhoaa perheeni; sitten, mikä tuhoaa maani
ja koko maailman? Kaikki tällaiset hankkeet, jotka ovat vastakohtia rakentavalle elämälle, alkavat näkyä teille, näette mikä
suistaa teidät raiteiltanne, mikä vie teidät kohti tuhoa, ja pystytte pysäyttämään ne, ja se on hyvin tärkeä asia. Ja tämä on
mahdollista vain, jos yritätte havainnoida itseänne, meditoida ja nähdä, onko minulla tällainen ominaisuus? Jotkut ovat hyvin
ylpeitä temperamenteistaan: "Äiti, olen tällainen, minkä sille voin? Minä olen tällainen." Ei enää sellaista. Nyt Kundaliininne on
herättänyt kaikki kauniit ominaisuutenne. Tämä osoittaa, että mikään ei ole kuollut, mikään ei ole loppunut, kaikki on ollut siellä
koskemattomana, ja kun Kundaliini alkoi nousta, Hän herätti kaikki nämä kauniit ominaisuudet. Kerron teille Guru Pujassa mitä
kaikkea muuta teissä on tapahtunut.

Näitte varmasti myös Sahasrara Pujassa, kun kerroin teille itsestänne ja mitä olette saavuttaneet, ettekä tiedäkään mitä voimia
teillä on. Mutta Guru Pujassa kerron teille varmasti mitä on Sahaja Yoga. Se on yksi kaikkein arvokkaimmista asioista, ja ihmisen
olisi pitänyt tietää se jo kauan sitten. Se ei ole vain Jumalasta puhumista, ei vain sanomista, että sisällänne on jumalallisuus,



vaan sen todellistamista. Ei tarvita mitään tieteitä; jos tulee jotain ongelmia, ei tarvitse muuta kuin tehdä bandhan. Niin
yksinkertaista se on. Jos haluatte jotain, teette vain bandhanin, muuta ei tarvita. Jos haluatte antaa oivalluksen, nostatte vain
kundaliinin. Ja kundaliini nousee heti. Kaikki mihin tiede pystyy, pystytte tekemään Sahaja Yogan avulla.

Olemme myös tietokoneita. Kun sanon joskus jotain, te kysytte: "Äiti, miten tiedätte tämän?" Vastaan: "Totta kai, olenhan
tietokone." Olette kaikki tietokoneita, teidän pitää vain kehittää syvyyttänne. Olette nyt oikeilla linjoilla, joten emme tarvitse
tiedettä, joka voi tuhota kaikki ihmiset. Sahaja Yogan avulla voi tehdä kaiken. Tämän tulen selittämään teille Guru Pujassa -
miten teistä tulee niin kyvykkäitä. Luottakaa itseenne. Teillä pitää luottaa itseenne ja ymmärtää, että olette sahaja-joogeja. Olette
ennen kaikkea sahaja-joogeja, ja sahaja-joogeina teidän on saavutettava tila, jossa pystytte tekemään kaiken mitä tiedekin
pystyy, kaiken mihin kukaan pystyy, tämä on todellinen 'siddhi', mikä tarkoittaa, että teistä tulee kaikkien voimien ruumiillistuma.

Muutamat ihmiset tulevat sanomaan Minulle: "Äiti, emme pysty avaamaan sydäntämme." En sano, että teidän pitää tehdä
avosydänleikkaus. Sydämen avaaminen tarkoittaa sitä, että näkee mikä itsessä on vikana. Ettekö pysty tuntemaan myötätuntoa?
Olen nähnyt ihmisiä sydän avoinna koiraa tai kissaa kohtaan. Mutta joskus heillä ei ole sydän avoinna omia lapsiaan kohtaan.
Miten Sahaja Yogassa voi olla ilman avointa sydäntä? Se on ensimmäinen paikka, jossa henki sijaitsee, ja se säteilee valoaan, ja
kun se säteilee valoaan, se on ensimmäinen paikka, jossa voi nähdä rakkautta täynnä olevan ihmisen. Miten siis voi olla
sellainen ongelma, että "En pysty avaamaan sydäntäni"? Tämän täytyy syntyä siitä, että teillä on vain egoa mutta ei
itseluottamusta.

Buddha on egon surmaaja. Hän tuhoaa egon. Kuten olette nähneet, Hän liikkuu Pingala Nadissanne, nousee ja asettuu tänne,
pään vasemmalle puolelle. Hän kontrolloi egoamme, ja Hän todella yrittää rauhoittaa oikeaa puoltamme. Olette varmasti
nähneet nauravan Buddhan. Hän on hyvin lihava, mutta oikeanpuoleinen henkilö on hyvin laiha eikä naura koskaan, ei edes
hymyile. Vaikka häntä kutittaisi, hän ei naura. Buddha kuvataan henkilönä, jonka vatsan ja kehon päällä ja joka puolella istuu
lapsia, ja Hän nauraa. Katsokaa miten Buddhan rauhoittava ominaisuus on esitetty, Hänen, joka kontrolloi oikeaa puoltamme.
Hän kontrolloi oikeaa puoltamme nauramalla.

Hän tekee pilaa itsestään, Hän tekee pilaa kaikesta. Kaikkea mitä ihmiset näkivät - esimerkiksi, Hän sanoi: "Älkää katsoko
draamaa." Minä sanon: "Katsokaa kaikkea draamana, näytelmänä." Mutta jos katsotte valaistuneella tietoisuudella, voitte nähdä
kaiken typeryyden ja nauraa sille. Esimerkiksi tämä nainen Elizabeth (Taylor) oli naimisissa kahdeksan kertaa, tai ehkä yhdeksän,
en tiedä kuinka monta kertaa, olen mennyt laskussa sekaisin. Ja nämä typerät ihmiset menivät sinne juhlimaan, kolme neljä
tuhatta, kuvitelkaa, enemmän kuin teitä, ja he seisoivat siinä ympärillä, ja sitten helikoptereista pudotettiin alas
laskuvarjohyppääjiä, ja kaikki olivat aivan ihastuksissaan, ja laskuvarjohyppääjät tippuivat puihin ja joskus ihmisten päälle. Kaikki
tämä oli sanomalehdissä, ja se oli suuri uutinen amerikkalaisille. Teidän pitää nähdä typeryys tällaisessa. Jos pystytte
näkemään typeryyden, silloin on kaikki hyvin. Mutta jos olette yksi katsojista ja ajattelette: "Ooh, onpa mahtavaa … onpa onni,
että saan nähdä tämän naisen, tämän epäsuotuisan henkilön lähtevän häämatkalleen."

Silloin kaikki mitä näette … Esimerkiksi, menin Rioon ja he näyttivät Minulle miten he viettävät karnevaalia. Voi Luoja. Halusin
oksentaa, niin vastenmielistä se oli. Se, miten reagoitte asioihin, riippuu huomiostanne. Buddha chitta tarkoittaa henkilöä, jonka
huomio on valaistunut; eli miten reagoitte. Mutta jos kysymyksessä on jokin Jumalallinen, silloin huomionne on täydellisen
syvää, ette anna huomionne mennä minnekään muualle, eikä teille merkitse mitään, vaikka mitä tapahtuisi maailmassa; koko



huomionne on siinä. Mutta jos kyseessä on jotain typerää, voitte katsoa asian ytimeen; jos kyseessä on jotain huvittavaa, voitte
katsoa asian ytimeen. Mitä huomiolle tapahtuu on se, että voitte katsoa koko asian ytimeen, sen suhdetta todellisuuteen;
todellisuuteen verrattuna se on typerää. Todellisuuden valossa se on typerää. Se voi olla kuviteltua, se voi olla väärää, se voi olla
tekopyhää, kaikkea mahdollista, mikä ei ole todellista.

Mutta jos olette sahaja-joogeja, teidän pitäisi pystyä näkemään tämä ja nauttia. Lapset pystyvät tähän hyvin helposti, ja tiettyyn
ikään asti he ymmärtävät, mutta sitten en tiedä mitä heille tapahtuu. Kun Minun lapseni olivat pieniä, heillä oli tapana mennä
katsomaan 'Ram Leelaa'. He olivat vielä pieniä, ja koulussakin opiskeltiin sitä. Joka päivä he menivät katsomaan näytelmää
palvelijamme kanssa. Kaikkien palvelijoidenkin piti saada nähdä Ram Leela, ja he menivät katsomaan sitä. Ja kun lapset tulivat
kotiin, he kertoivat mitä hauskaa olivat nähneet. He kertoivat: "Tänään Dashratha ja hänen vaimonsa tappelivat kovasti, ja
yhtäkkiä me huomasimme, että ne olivatkin miehiä. He tappelivat toisiaan vastaan." Kaikkea tällaista, ja joka kerta he kertoivat
Minulle mitä hauskaa olivat nähneet.

Mutta palvelijani sanoi: "Katsokaa nyt näitä …" he kutsuivat heitä 'pienokaisiksi', "… pienokaisia. Katsokaa kuinka he nauttivat.
Nauravat koko ajan ja nauttivat Ram Leelasta aivan kuin mekin." Huomaatteko eron? Tyttöjä huvitti koko jutun naurettavuus, kun
taas palvelija ajatteli, että he todella nauttivat koko näytelmästä. Tätä on ymmärtäminen. Kun näkee jotain samanlaista, mikä on
reaktionne. Se riippuu teidän 'chittastanne', valaistuneesta huomiostanne, ja valaistunut huomio reagoi hyvin toisella tavalla kuin
typerä huomio, sekava huomio, tai huomio, joka on täynnä negatiivisuutta. On siis harkittava kuinka reagoi. Kuten, kerran eräs
kummallisen näköinen punkkari tuli luokseni, ja kysyin: "Miksi teet tällaista?"

Silloin eräs sahaja-joogi sanoi: "Äiti, teidän ei pitäisi sanoa noin." Kysyin: "Miksi?" "Koska se on hänen uskontonsa." Sanoin:
"Todellako, onko tämä hänen uskontonsa?" Ja punkkari sanoi: "Mitä vikaa siinä on?" Sanoin: "Vika on siinä, että sinulla ei ole
identiteettiä. Sinulla ei ole itsekunnioitusta, siksi maalaat itseäsi ja yrität näyttää, että olet sitä ja tätä, mitä et kuitenkaan ole.
Miksi et tule sellaiseksi, joka olet?" Ja tästä miehestä tuli myöhemmin sahaja-joogi. Ja tämä meidän pitää nähdä, että meidän on
hyväksyttävä se mitä olemme, ja me olemme henkiä.

Jos olemme henkiä, silloin meidän on nautittava elämästä ja tehtävä kaikki se mitä tarvitaan. Mutta Buddha sanoi neljä asiaa
hyvin kauniisti, ja teidän olisi myös hyvä sanoa ne joka aamu ymmärtääksenne. Ensin Hän sanoi: ”Buddham sharanam
gacchami”. Antaudun Buddhalle. Se tarkoittaa: "Antaudun heränneelle huomiolleni, heränneelle tietoisuudelleni." Buddham
sharanam gacchami. On tärkeää tietää, että Hän sanoi niin yhä uudestaan ja uudestaan. Sitten Hän sanoi: “Dhammam sharanam
gacchami.” Tarkoittaa: "Antaudun dharmalleni." Dharma ei ole mitään ulkoista, ei mitään uskontoja, jotka ovat keksittyjä, ja jotka
ovat ajautuneet kaikenlaisiin kieroutuneisuuksiin. Vaan sisälläni olevalle uskonnolle, sisäiselle uskonnolle, antaudun sille, ja se
tarkoittaa oikeudenmukaisuutta, ja tiedätte oikein hyvin, mitä oikeita asioita on sisällämme, jotka antavat meille kaikki arvomme.

Kolmas asia minkä Hän sanoi: "Sangham sharanam gacchami." Antaudun kollektiivilleni. Teidän on tavattava toisianne. Teen
parhaani löytääkseni paikan, jossa voisitte kaikki tavata toisianne, vaikkapa vain piknikin merkeissä, ainakin kerran kuussa.
"Sangham sharanam gacchami" on hyvin tärkeä, koska silloin tiedätte, että olette osa kokonaisuutta; että mikrokosmoksesta on
tullut makrokosmos; että olette osa Virataa ja olette tulleet tietoisiksi siitä. Tällä tavalla asiat toimivat hyvin nopeasti, tällä tavalla
autamme toisiamme. Tällä tavalla huomaamme henkilön, joka on negatiivinen; tällä tavalla huomaamme kuka ei ole.
Huomaamme kuka on egoistinen ja kuka ei ole. Tällä tavalla huomaamme ihmiset, jotka eivät ole sahaja-joogeja, vaikka niin



väittävät, ja luovumme heistä, koska ymmärrämme Jos ette tule kollektiiviin, jos ette ole kollektiivisia, ette koskaan voi
ymmärtää kollektiivisuuden arvoa. Se on niin suurenmoinen asia, se antaa teille monia voimia, se antaa teille niin paljon
tyydytystä ja iloa, että jokaisen on ensimmäiseksi laitettava huomio kollektiivisuuteen.

Vaikka siitä puuttuisikin jotakin, sillä ei ole merkitystä. Teidän pitää vain tulla kollektiiviseksi. Kun tulette kollektiiviin, teidän ei
tarvitse kritisoida toisia; teidän ei tarvitse nimitellä toisia. Älkää yrittäkö etsiä vikoja heistä. Havainnoikaa itseänne ja kysykää
itseltänne: "Kun kaikki muut nauttivat olostaan, miksi minä istun ja yritän löytää vikoja? Minussa täytyy olla jotain vialla." Jos
pystytte laittamaan huomion itseenne, ainakin mitä vikoihin tulee, silloin olen varma, että teistä tulee paljon kollektiivisempia,
kuin jos tarkkailette muiden vikoja. Pelkkä näkeminen ei riitä. Jos esimerkiksi sarissani on tahra, Minun pitää puhdistaa se.
Mutta jos teillä on tahra sarissanne, mitä hyödyttää sen katsominen?

Minä en voi puhdistaa sitä. Teidän on tehtävä se itse. Se on yksinkertaista, hyvin käytännönläheistä, ja tällainen käytännön …
[Kuulevatko kaikki Minua?] On tehtävä tällainen käytännön asia, jotta ymmärtäisitte, että Sahaja Yoga on mitä käytännöllisin; se
on mitä käytännöllisin, koska se on absoluuttinen todellisuus. Kaikkien näiden voimien avulla, kaikella ymmärryksellä, kaikella
myötätuntoisella rakkaudella teidän on oltava varmoja itsestänne ja tiedettävä, että teitä suojellaan ja ohjataan koko ajan, teistä
huolehditaan, teitä ravitaan ja autetaan kasvamaan tämän jumalallisen Voiman avulla, joka on kaikkialla oleva.

Jumala siunatkoon teitä.  
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Shri Ganesha Puja. Cabella (Italy), 30 August 1992. Viimeksi pyysitte Minulta 'gurupadaa', ja teidän pitää tietää, että Gurun sisin
olemus on Shri Ganesha, viattomuus. Tunnette varmasti tarinan todella omistautuneesta vaimosta, uskollisesta vaimosta,
'satista'. Hänen nimensä oli Anasuya, ja hän oli niin hurskas ja omistautunut, että kerrotaan kaikkien jumalien vaimojen,
Brahman, Vishnun ja Maheshan vaimojen tulleen hyvin kateellisiksi. Niinpä he kertoivat miehilleen: "Teidän on mentävä
testaamaan häntä, onko hän todella siveä vai ei." Niin he kaikki laskeutuivat maan päälle 'sadhuina', (kerjäläinen), pukeutuneina
kuin 'sanyasit' (askeetikko). Vaimo halusi palvella heitä, antaa heille jotain. He sanoivat: "Ei, me haluamme ruokaa." Vaimo
vastasi: "Hyvä on, käykää istumaan." Hän valmisti heille ruokaa. Niin he sanoivat: "Ei, me emme syö, jollet riisu kaikkia
vaatteitasi. Syömme vain, jos riisut kaikki vaatteesi." Vaimo sanoi: "Todellako?" "Kyllä." Niin vaimo muutti heidät kolmeksi aivan
pieneksi lapseksi, ja riisui sitten itsensä alastomaksi, koska viattomuus ei ymmärrä mitään sellaisesta. Sitten hän yhdisti heidät,
heidän kolme viattomuuttaan yhdistettiin, ja siitä syntyi 'gurupada'. Tällä tavalla Adi Guru luotiin. Jos haluatte 'gurupadanne',
ensimmäinen ehto on, että teidän on oltava viattomia. "Viaton" on hyvin epämääräinen termi, ja on vaikeaa todella ymmärtää
mitä viattomuus on. Mikä on viattomuuden luonne? Sen voimme oppia Shri Ganeshan viattomuudesta. Ensiksikin Hän on täynnä
viisautta, ja Hän laittaa meihin viisauden. On hienoa, että nykyaikana on kehitetty genetiikka, perinnöllisyystiede, ja geenit
määräävät meidän käyttäytymisemme ja rotumme. Hän laittaa meihin geenit. Hän valikoi ja laittaa meihin geenimme, ja kun Hän
laittaa meihin viisauden, silloin olemme viisaita. Viisauden geeni on varmasti olemassa, joka monelta ihmisryhmältä puuttuu,
kuten selvästi näemme. Ihmisillä ei ole viisautta. He tekevät asioita ilman viisautta. He tekevät asioita omaksi tuhokseen tuhoten
yhteiskuntansa. He voivat kutsua itseään korkeimmaksi yhteiskunnaksi ja roduksi, tai mitä tahansa - itsensä voi 'brändätä' millä
tahansa; mutta heidän käyttäytymisestään näkee, että heillä ei ole minkäänlaista viisautta. Hän laittaa viisauden meihin.
Joiltakin ihmisiltä, jotka eivät ole vielä kehittyneitä - tietyt ihmisryhmät eivät ole vielä kehittyneet sille tasolle - puuttuu tällainen
viisaus. Sen lisäksi tämä viisaus antaa meille vapauden tunteen. Pidämme itsemme erossa kaikenlaisista päihteistä,
kaikenlaisista huonoista tavoista. Emme halua katsella alastomuutta. Sellaisesta ei voi koskaan tulla viisaiden ihmisten
elämäntapa. Emme koskaan antaudu avioliiton ulkopuolisiin tyhmyyksiin. Vain sen, mikä on täydellisesti keskellä ja dharmista,
me hyväksymme. Voimme siis nähdä, että meihin istutettu viisauden siemen tekee meistä automaattisesti dharmisia, kun
kasvamme. Olemme automaattisesti dharmisia. Emme tapa toisia ihmisiä, emme hyökkää heitä vastaan, emme kiduta toisia
ihmisiä. Emme valtaa kenenkään toisen maata tai kotia, tai ota itsellemme toisen omaisuutta tai tavaroita. Tällainen viisaus
tulee Shri Ganeshan kautta. Lyhyesti sanottuna, Hän tekee teistä täysin valmiita Itseoivallukseen. Viime kädessä Hän pitää
meistä huolta 'nirvanamme', oivalluksemme hetkellä, koska Hän pysäyttää kaiken muun eritystoiminnan silloin, kun nousette
uudelle, korkeammalle tasolle. Olette nähneet, että voin istua täällä 9-10 tuntia. Kerran istuin yhteen menoon 18 tuntia, enkä
käynyt edes naistenhuoneessa. Koska Hän pysäyttää kaiken aktiivisuuden - silloinkin, kun Kundaliini nousee, muu toiminta
pysähtyy. Tämä viisaus on sisäistä, ja kun Kundaliini nousee, Hän ilmenee meissä - tarkoitan, että Hän tekee meistä lapsen
kaltaisia. Tätä Kristus tarkoitti sanoessaan, että teidän pitää olla lasten kaltaisia, jos haluatte päästä Jumalan Valtakuntaan.
Teistä tulee lapsia, sillä hetkellä teistä tulee lapsia. Ja Kundaliinin noustessa tämä viisaus tulee aivoihinne, koska Hän itse istuu
Kundaliinin päällä. Hän on Kundaliinissa oleva voima. Hän antaa viisauden aivoihin. Kun saatte tämän viisauden, jätätte pois
kaikki huonot tapanne, kaikki väärät kiintymyksenne, kaiken epädharmisuuden, kaikki jää pois. Hän muuttaa teidän geeninne.
Kaikkien sahaja-joogien geenit tulevat samoiksi, melkein samoiksi, ja muiden ihmisten geenit ovat erilaiset. Ehkä intialaiset ovat
lähempänä tätä, koska tavallisesti intialaiset ovat hyvin viisaita. He eivät … tarkoitan, jos katsotaan rotujen paremmuutta
viisauden näkökulmasta, intialaiset ovat hyvin viisaita. He eivät milloinkaan tee mitään typerää. Olen nähnyt, että länsimaiset
lapset tullessaan Intiaan - he tulivat tänne kouluun, ja tekivät itselleen kaikenlaista vahingollista - kukaan ei ymmärtänyt sitä.
Kerran he hyppäsivät likaiseen lammikkoon ja sairastuivat malariaan. Sitten he karkasivat koulusta, tulivat ulos, kulkivat tietä
pitkin ja menivät kauppoihin. Siksi piti rakentaa portti. Kun portti rakennettiin, sanomalehdessä arvosteltiin sitä; siinäkään ei ollut
mitään järkeä, joka koulussahan on portti. Ihmiset tekevät tällaista typerää, koska heiltä puuttuu viisaus. Lapsi, jolla on viisautta,
on äärimmäisen varovainen, hän ymmärtää elämänsä tärkeyden. Hän kunnioittaa vanhempiaan, hän kunnioittaa kaikkea -
automaattisesti, heille ei tarvitse kertoa sitä. He tietävät automaattisesti, mitä dharma on, sitä ei tarvitse selittää. Tämä viisaus,
tämä suurenmoinen Ganesha-jumaluus, otti muotonsa Jeesuksena Kristuksena. Te kaikki hyväksyitte Hänet Herrana, joka myös
on totta. Mutta koska Ganeshan periaate ei ollut kovin kehittynyt länsimaalaisissa ihmisissä, he alkoivat tehdä tyhmyyksiä.
Pornografia ja kaikenlainen kiinnostus alastomiin naisiin osoittaa, että heissä ei ole viisautta, heissä ei ole Ganeshaa. Vaikka he
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seuraavat Kristusta, kirkossa käynti on vain pinnallisuutta. En tiedä, onko kirkossakaan mitään Ganeshaa, heissä ei ole
Ganeshaa. Kun katsoo heidän elämäntapojaan, ei voi sanoa, että heillä olisi minkäänlaista tunnetta pyhyydestä ja
suotuisuudesta. Kun saa viisauden, ymmärtää heti mitä on pyhyys ja suotuisuus. Ennen sitä puhutellaan "pyhäksi isäksi", ja pyhä
isä tekee kaikenlaista, mikä voi vahingoittaa yhteisöä; hän voi ottaa rahaa, lahjuksia, valmistaa pommeja, kulkea naisissa, mitä
tahansa - kuinka sellainen isä voi olla pyhä? Viisaudella on hyvin tärkeä merkitys, ja meidän pitää pyytää Ganeshaa tekemään
meistä lapsen kaltaisia. Pohjimmiltaan lapset ovat viisaita, mutta eivät kaikki. Kysymys on siitä, että niissä lapsissa, joissa Shri
Ganesha on aktivoitunut, ja joihin Hän on laittanut viisauden geenin, ovat viisaita. Tämä on yksi tärkeimmistä asioista, jota
meidän on mietittävä: onko se viisasta, onko se järkevää? Sen ei tarvitse olla loogista - jos uskoo johonkin loogisesti, voi joutua
harhaan, koska siinä ei ole sisäistä vahvuutta. Mutta jos se tulee sisältä, ei tee mitään typerää mistään hinnasta. Tiedätte itse,
että kaikki sahaja-joogit ovat nyt hyvin erilaisia: he käyttäytyvät eri tavalla, he seisovat eri tavalla, he puhuvat ja ajattelevat eri
tavalla - kaikki on erilaista. Yhtäkkiä he ovat muuttuneet tällaisiksi. Ettekä voi ymmärtää, miten olette muuttuneet tällaisiksi?
Ihmiset joivat, polttivat, käyttivät huumeita, kaikenlaista. Miten he ovat yhtäkkiä muuttuneet? Koska Shri Ganesha on laittanut
teihin viisauden. On hyvin mielenkiintoista tarkastella Hänen luonnettaan. Hän on lapsi, ja Hän on kokonaan omistautunut
Äidilleen. Hän ei tunne ketään muuta jumalaa - vain täydellinen omistautuminen. Olemmeko me sellaisia? Joskus huomaan, että
joiltakin sahaja-joogeilta puuttuu vilpittömyys ja lojaalisuus. Joskus kauhistun, kun laita-alueilla olevat joogit ovat tällaisia; se
tarkoittaa, että heidän on vielä kasvettava. Ihmiset, jotka ovat tehneet työtä kanssani; olen aina yrittänyt maksaa heille riittävästi.
Ei ole tarvetta maksaa, koska olen kuitenkin tehnyt niin paljon rakentaakseni teidän kehoanne, miksi Minun pitäisi maksaa teille?
Mutta maksan aina ylenpalttisesti, pidän huolta heistä, annan heille … Minun lojaalisuuttani ja rakkauttani ei voi kiistää. Mutta
joskus huomaan heidän olevan hyvin itsekkäitä, todella itsekkäitä. He tekevät työn puolitiehen ja häipyvät, joskus heidän omat
ongelmansa ovat paljon tärkeämpiä. Tai sitten he vain yrittävät keksiä verukkeita. Monet sahaja-joogit ovat tällaisia. He eivät ole
vilpittömiä. Sahaja Yoga on antanut heille niin paljon. Meidän pitää koko ajan selvittää, olemmeko vilpittömiä Sahaja Yogalle?
Mitä teemme Sahaja Yogan hyväksi? Mitä olemme saavuttaneet ja mitä teemme? Mutta heistä tuleekin taakka Sahaja Yogalle.
Ganesha ei koskaan ole taakkana Äidilleen. Esimerkiksi, joku sairastuu. Hyvä on, Sahaja Yoga voi auttaa - ehkä hän parantuu, tai
sitten ei. Jos he eivät parane, silloin he saattavat sanoa: "Katsokaa nyt, en parantunut. Minä lähden pois Sahaja Yogasta." Silloin
on sanottava: "Ole hyvä ja lähde." Pienimmästäkin asiasta reagoidaan ymmärtämättä mikä on tärkeää. Sitten he ovat rasitteena,
esimerkiksi kun joku menee naimisiin ja tulee sitten luokseni: "En pidä tästä vaimosta." Tehkää mitä haluatte. Vaimo on riesana,
samoin mies. Kaikenlaista riesaa tulee esiin: "Mieheni ei tee Sahaja Yogaa, mitä minun pitäisi tehdä?" Ratkaiskaa ongelma
miehenne kanssa. Ratkaiskaa ongelma lastenne kanssa. Teillä on voima tehdä se; olkaa kärsivällisiä, hoitakaa asia kuntoon. He
tuovat meille kaikenlaisia ongelmia. Vain sahaja-joogit voivat vahingoittaa Sahaja Yogaa, voitteko uskoa? Kukaan muu ei voi
vahingoittaa. Jos sahaja-joogit eivät käyttäydy huonosti, ei kukaan voi koskea Sahaja Yogaan. Meillä on monia tällaisia
tapauksia. Vaikka he ovat nähneet valokuviani, he ovat nähneet ihmekuvia, he ovat saaneet oivalluksen, he ovat saaneet kaiken,
heitä on autettu niin monta kertaa. Mutta yhtäkkiä: "Haluan lähteä Sahaja Yogasta." "Hyvä on," sanon, "niiden, jotka haluavat
lähteä, pitää lähteä välittömästi." Taivaassa on enää vain vähän tilaa, eikä siellä ole tilaa tällaisille epäkypsille ihmisille. Jos he
haluavat lähteä, heidän pitää lähteä. Teidän on pidettävä Ganeshaa ihanteenanne. Ei pidä sanoa: "Minä palvon Ganeshaa."
Niinhän te palvoitte Kristusta, palvoitte sitä, palvoitte tätä… Mutta oleellista on se, mitä olette saaneet sisällenne. Onko Shri
Ganesha sisällänne? Seuraatteko Shri Ganeshaa samalla antaumuksella, omistautumisella? Teidät on tehty Shri Ganeshan
mallin mukaan. Shri Ganesha syntyi neitseellisestä hedelmöityksestä. Te olette syntyneet samalla tavalla. Kundaliininne
nostettiin, saitte oivalluksen ja synnyitte toisen kerran, ja nyt olette sahaja-joogeja. Kaikki tämä on tapahtunut teille ilman isän
mukana oloa. Jos en olisi kertonut, että teillä on Isä, ette olisi koskaan saaneet tietää. Esimerkiksi, toiset gurut eivät halua antaa
kunniaa kenellekään muulle. Tämä on siis todella tapahtunut teille, olette syntyneet samalla tavalla kuin Shri Ganesh. Tietysti
teillä täytyi olla jotain, muuten en olisi pystynyt siihen - se on myös totta. Jos vaikka kundaliini olisi puuttunut, mitä olisin voinut
tehdä? Jos ei puuttunut, mutta olisi ollut pahasti viallinen; jos ei viallinen, niin jos jotkut chakrat olisivat olleet pahasti
vaurioituneet. Tekin olitte valmiita saamaan oivalluksenne, etsitte sitä aidosti, teillä oli puhdas halu tulla sahaja-joogeiksi,
epäilemättä. Silti, kun kasvu alkaa, teidän on oltava tarkkoina, teidän on katsottava kuinka vilpittömiä olette, kuinka
omistautuneita haluatte olla. Meillä on ihmisiä, joiden piti mennä kiinnittämään julisteita jonnekin - ei nyt, siitä on jo aikaa - niin
he laskuttivat Minulta kahvistakin. Sanoin: "Hyvä on." Luojan kiitos he eivät polttaneet, muuten he olisivat laskuttaneet Minua
siitäkin! Siltä tasolta olemme muuttuneet jo paljon, ja joistakin heistä on tullut täydellisiä sahaja-joogeja. Mutta meillä on vieläkin
ihmisiä reuna-alueilla, ja he hermostuvat pienimmästäkin. Eilen oli myrsky - sen täytyi tulla. Ettekö tiedä, kun Jeesus kuljetti
veneellä opetuslapsiaan, nousi kova myrsky, ja Hän tyynnytti sen. Kun eilen aloitte laulaa lauluja, vasta silloin myrsky tyyntyi, vain
osoittaakseen kuinka vahva voima näissä lauluissa on. Jos tällaista ei tapahtuisi, miten voisitte tietää, että näissä lauluissa on



voimaa? Ajattelette, että laulatte vain jotain lauluja. Ei, niissä on voima, ne ovat mantroja, nämä ovat kaikki valaistuneita lauluja.
Ja niin myrsky laantui. Ihmiset kysyivät: "Pitäisikö meidän sanoa mantroja?" Sanoin: "Ei tarvita mantroja." En sanonut, mitä
teidän pitäisi tehdä. Yhtäkkiä he keksivät alkaa laulaa, ja se tepsi. Jos joka kerta Minun täytyy kertoa teille, niin milloin alatte
käyttää voimianne? Kaikenlaisia sattumuksia tulee eteen, ja nyt se oli Shri Ganeshan erityinen jekku. Hän on teidän todellinen
tuomarinne. Tiedätte varmasti, koska olette käyneet Sikstuksen kappelissa, ja Hän seisoo siellä ja liikuttaa teitä oikealle ja
vasemmalle. Teitä myös testataan. Sahaja Yogassa ovi on avoinna edessänne. Mutta takana on isompi ovi, josta ihmiset
heitetään ulos. Eikä tuomio tule niinkään Minun kauttani, vaan Ganeshan. Hän tuomitsee teitä, ja sitten te lennätte ulos. Sitten on
takaisin tulo hyvin vaikeaa. Vaikka tulisittekin takaisin, epäilette itseänne, ja muutkin ovat epäluuloisia teitä kohtaan. Teidän on
ymmärrettävä, että tämä on tuomion hetki. Havainnoikaa itseänne, selvittäkää: "Olenko minä viisas? Jos teen näin, teenkö
viisaasti? Onko viisasta tehdä näin? Onko sahaja-joogina hyvä tehdä näin? Pitääkö minun tehdä näin vai ei?" Joka tilanteessa
pitäisi katsoa. Tiedätte, että en halua teiltä rahaa, enkä halua lahjoja - olen sanonut sen sata kertaa, mutta ihmiset eivät kuuntele.
Nyt he ovat alkaneet sanoa: "Äiti, jos Sinä lopetat lahjojen antamisen, mekin lopetamme." Minä sanoin: "Lopettakaa te ensin,
sitten Minäkin lopetan." Mutta kaikista erimielisyyksistä huolimatta on yksi asia varmaa: teissä on rakkautta, ja te haluatte
ilmaista sitä. Mutta tämä rakkaus ei ole kiintynyttä; se on kiintymätöntä rakkautta, joka virtaa ja laajenee, ottaa hoitaakseen
kaiken. On ihmisiä, jotka jatkuvasti arvostelevat muita sahaja-joogeja - olen nähnyt sen, se on hyvin yleistä. Se on merkki hyvin
alhaisella tasolla olevasta sahaja-joogista, koska hän ei näe mitään vikaa itsessään. Hän arvostelee muita, mutta näkeekö hän
omia vikojaan? On toisenlaisia sahaja-joogeja, jotka eivät ymmärrä olevansa 'ganoja'. He ovat kuin ganoja, ja kuvitelkaa kuinka
nopeita ganat ovat. Ganesha luo nämä 'ganat', ja ne ovat aluksi rintalastassa, ja sieltä ne siirtyvät kaikkialle kehoon. Heti, kun
tämä keski-Sydän, Äidin paikka, alkaa hieman värähdellä, ne ovat valmiina. Meidän täytyy siis olla valppaina. On hyvin tärkeää,
että olemme valppaita. Noin kahteentoista ikävuoteen saakka nämä ’ganat’ pysyvät rintalastassanne, ja sitten ne menevät
kaikkialle kehoon, koska ovat jo riittävän kypsiä. Ne pysyvät siellä kunnes ovat täysin kypsiä taistelemaan vihollisia vastaan. Ne
tietävät millaisia vihollisia niillä on, ne tietävät kaiken: miten pitää taistella, millaista vastarintaa ne kohtaavat. Ne valikoivat
keskuudestaan, kuka taistelee ketäkin vastaan, kuka tekee mitäkin. Ne eivät vain istu koko ajan Äidin talossa. Meidän on siis
mentävä ihmisten luo. Meidän on mentävä Viratan kehoon. Meidän on lähdettävä liikkeelle, meidän kaikkien on lähdettävä; ilman
pelkoa meidän on taisteltava vihollista vastaan. Ei pidä jäädä kotiin itkemään kuin vauva, olette nyt kaikki aikuisia. Buddhan
tulevasta elämästä on kirjoitettu, että Hänestä tulee Matreya, eli Hänessä on kolme Äitiä, 'Ma treya'. Mutta myös, että Hän menee
ihmisten keskelle, Hän menee kaikkialle ja muuttaa ihmiset. Kun pyysitte 'gurupadaa', ette tienneet olevanne pulassa. Guru ei istu
kotona. Hänen on mentävä ulos ja tavattava kaikenlaisia ihmisiä, kerrottava heille Sahaja Yogasta; hänen ei pidä pelätä. Teidän
on elettävä yhteiskunnassa, ei tarvita mitään erityisyhteisöä, missä laulamme 'bhajaneja' ja muuta sellaista - se aika on nyt ohi.
Siis, tietysti me laulamme aina bhajaneja, ei se sitä tarkoita. Mutta teidän on noustava korkeammalle. Teidän ei pidä keskittyä
vain omiin ongelmiinne, jotka on nyt ratkaistu, ei vain Sahaja Yogan ongelmat, vaan myös joogien; joten teidän on lähdettävä
liikkeelle, tavattava muita ihmisiä ja kerrottava heille Sahaja Yogasta. Paras tapa on kantaa rintamerkkiä, silloin ihmiset kysyvät:
"Kuka hän on?" - silloin voitte puhua heille, ystävillenne, yhteisöllenne. Teidän ei tarvitse luopua mistään, ei mistään. Olette
kiintymättömiä, menette vain ja näette, mikä on väärin. Niin kuin eilen näimme kaikenlaisia esityksiä, myös diskotanssia. Teidän
pitää mennä diskoihin ja jakaa ihmisille esitteitä, ja kysyä: "Mitä te teette, oletteko hulluja?" Tai voitte esittää vielä rajumpaa
diskotanssia, jolloin he kysyvät: "Mikä näitä vaivaa?" Silloin vastaatte: "Matkimme teitä." Se saa heidät rauhoittumaan. Jos vaikka
joku nainen polttaa tupakkaa ja elehtii tällä tavalla - menkää hänen eteensä elehtimään samalla tavalla. Hän lopettaa heti.
Matkiminen on siis yksi tapa näyttää heille mitä he ovat - toinen on kirjoittaminen. Teidän pitää kirjoittaa. On tärkeää kirjoittaa ja
vastata kysymyksiin. Minulla on yksi oikein hyvä artikkeli mukanani, ja englantilaisten sahaja-joogien pitää ottaa se ja vastata
tälle herralle. Se on hyvin tärkeä artikkeli. Se on huoneessani, annan sen teille. Teidän pitää tietää, mitä ympärillänne tapahtuu -
mitä tapahtuu Bosniassa, mitä tapahtuu Italiassa, mitä tapahtuu täällä. Teidän pitää lukea sanomalehtiä. Voitte myös katsoa
televisiota, kun nyt olette kypsyneitä. Jos muuten katsotte televisiota, tulette yhtä hulluiksi kuin muutkin televisiota katsovat.
Mitä siis hyödyttää television katselu? Mutta jos katsotte televisiota kiintymättöminä, ymmärrätte välittömästi mihin asiaan
teidän kannattaa tarttua. Muuten istutte vain sisällä peiton alla: "Äiti, Äiti, Äiti, …". Ei se niin toimi. Ganesha antaa voimia 'ganoille'
ja ne taistelevat. Siksi Häntä kutsutaan Ganapatiksi. Jos haluatte kutsua Minua Ganapatiksi, silloin teidän on oltava kuin 'ganat',
jotka lähtevät liikkeelle ja hoitavat asiat. On niin paljon tapoja ja niksejä, joita voidaan käyttää ihmisiin ja tuoda heidät Sahaja
Yogaan. Ja kaikkialla oleva Voima on kanssanne. Teidän ei pidä vältellä heitä. Esimerkiksi, teidän maidenne lait ovat niin
kamalia, jotkut niistä ovat niin kamalia, aivan omituisia. Teidän pitää kirjoittaa niistä. Ne eivät ole kohtuullisia; monissa
laeistanne ei ole mitään järkeä, ne palvelevat rahan valtaa - esimerkiksi Ranskassa on kummallisia lakeja. Ihmiset eivät noudata
lakia, he eivät usko siihen. Ei ole moraalia, ei ole lakeja. Kirjoittakaa heille. Menkää tapaamaan lehdistöväkeä, kertokaa heille



siitä. Yrittäkää nyt pitää puolianne. Jos ette tee sitä, kukaan ei tule Sahaja Yogaan. Saatatte saada todella hienoja ihmisiä
mukaan tällä tavalla. Voitte kutsua muutamia ihmisiä, voitte mennä käymään heidän luonaan. Olen nähnyt, että muut gurut
toimivat tällä tavalla. He kirjoittavat hienoja kirjeitä kaikille isoille kihoille heti, kun pääsevät sisään jonkun kotiin. He yrittävät
päästä haastatteluihin, menevät tapaamaan ja puhumaan heille. He järjestävät tavallaan - eräänlaisia keskustelutilaisuuksia, tai
jonkinlainen asiantuntijaraati menee tapaamaan heitä. He toimivat tällä tasolla. Sitten he näyttävät heille kirjoja. "Katsokaa, tämä
on tällainen juttu, miksi ette tekin tulisi mukaan? Emme halua mitään rahaa," ja kaikenlaista tällaista. Tällä tavalla voi saada
paljon ihmisiä mukaan. Mutta teidän on kutsuttava heidät, koska muuten he eivät tule luoksenne. Teidän täytyy siis esittää kutsu
ja kertoa heille, "Haluamme tavata teitä. Tämä on tärkeää." Sadasta ainakin kaksikymmentä vastaa. He haluavat tavata teitä.
Teidän pitää kertoa: "Olemme saaneet selville tällaisia asioita." Kun nyt olette Ganeshan 'ganoja', teidän on hoidettava tämä
erityistehtävä, eli, ymmärrettävä, että olette nyt tarpeeksi kypsiä, ja voitte mennä ihmisten luo. Jos tulee vastoinkäymisiä: "Äiti,
menin sinne ja siellä tapahtui sellaista ja tällaista." Se ei haittaa. Ei teitä ristiinnaulita, ei teitä murhata. Ja tiedättehän, että Minä
suojelen teitä kaiken aikaa. Jos haluatte, voitte katsoa valokuvaa, joka meillä on, - se on hänellä - voitte nähdä täydellisen suojan.
Se seuraa teitä, olette nähneet valon päidenne päällä. Olette merkittyjä ihmisiä, ja te istutte jo Jumalan Valtakunnassa. Miksi
teidän pitäisi pelätä? Miksi ette menisi tapaamaan ihmisiä? Olen myös sanonut, että tehkää musiikkia. Pidin tavasta, jolla
ihmiset lauloivat eilisessä esityksessä. Mitä tahansa he lauloivatkin, se ei ehkä ollut pop musiikkia, mutta se oli selkeää. Viestin
pitää olla selkeä - sen voi laulaa vaikka popmusiikin tyylillä - mutta viestin pitää olla selkeä, eikä … - en koskaan saa selvää mistä
popmusiikissa lauletaan. Jokaisen sanan pitää olla selkeä. Voimme kaikki lähteä liikkeelle ja saada todellista julkisuutta, mutta
siihen tarvitaan ihmisiä, jotka ovat todella riittävän kypsiä. Muuten pienimmästäkin syystä he hermostuvat ja alkavat riidellä - ei
onnistu. Ihmisille ei pidä myöskään sanoa: "Olet älyllinen, et pysty ymmärtämään." Sanokaa: "Tämän voi ymmärtää myös
älyllisesti, me kyllä selitämme." Valmistautukaa hyvin. Voidaan järjestää myös seminaareja tai oppitunteja, joissa keskustellaan
näistä asioista. Pujissa voi olla jonkinlainen - aamupäivät ovat aina vapaita - jonkinlainen seminaari tai keskustelu, tai
aivoriiheksikin sitä kutsutaan. Ja siellä voidaan keskustella asioista, miten voidaan edetä, mitä voidaan tehdä. Nyt on tullut aika.
Nyt kaikenlaiset valmistelut ovat ohi, olette valmiita. Nyt teidän on lähdettävä liikkeelle ja kerrottava ihmisille. Tiedättekö, mitä
nämä Brahmakumarin oppilaat kertovat ihmisille: "Tuomiopäivä on koittanut. Nyt teidät kaikki tuomitaan," - aivan avoimesti - "ja
kun nyt annatte meille rahanne, pelastutte." Nyt teidän pitää sanoa: "Tämä on viimeinen tuomio. Ottakaa oivalluksenne, muuten
teidät tuomitaan." Jos ette ota oivallustanne, jos ette nouse ylös, ette pääse eroon geneettisistä ongelmistanne. Geneettiset
ongelmat voidaan ratkaista vain, jos otatte oivalluksen. Teidän pitää kertoa toisillenne: "Unohtakaa henkilökohtaiset
ongelmanne." "Äiti, vaimollani ei ole lasta." Sillä ei ole merkitystä. Maailmassa on niin paljon lapsia, että teette hyvän työn, jos
ette hanki lapsia. Ja jos haluatte lapsen, voitte adoptoida. Ja sitten: "Lapseni on sellainen, lapseni on tällainen, …" En ole koskaan
nähnyt tällaista kiintymystä lapsiin. Ennen naimisiin menoa, jos ihmisillä on lapsia, he kohtelevat heitä paremmin. Mutta kun he
menevät naimisiin, he tappavat lapsiaan. Niin monet tappavat lapsiaan, kohtelevat huonosti, tekevät kaikenlaista. Mutta heti, kun
heistä tulee sahaja-joogeja, he käyttäytyvät täysin päinvastaisesti, he liimautuvat kiinni lapsiinsa. Kaikkeen pitäisi pystyä
suhtautumaan kiintymättömyydellä, ei kiintymyksiä. Vain silloin olette vapaita. Mutta se ei tarkoita sitä, että ette hoitaisi
velvollisuuksianne, ette pitäisi huolta. Teidän on annettava rakkauttanne kaikille, huolehdittava jokaisesta, mutta teidän ei pidä
kiintyä. Olen nähnyt ihmisten kiintyvät toisiin sahaja-joogeihinkin. Eräs sahaja-joogi käyttäytyi huonosti ja lähti pois Sahaja
Yogasta, ja kymmenen sahaja-joogia lähti hänen mukaansa. He eivät olleet kiintyneet Minuun, vaan tuohon typerään
sahaja-joogiin. Hän meni Nepaliin, opetteli jotain 'avidyaa', tuli takaisin, ja ihmiset lähtivät hänen mukaansa. Tuo osoittaa, että
ette ole kehittäneet luonnettanne. Miten kukaan edes kehtaa pyytää teitä lähtemään Sahaja Yogasta! Jos olette kypsiä ja
vastuuntuntoisia, sanotte: "Minun on tehtävä työtä Sahaja Yogalle. Se on minulle tärkeintä." Teidän on tiedettävä, että vaikka
näytättekin tavallisilta ihmisiltä, niin Jumala on valinnut teidät. Jos kukaan teistä ei tekisi työtä Sahaja Yogalle, ketä siitä
syytetään? Tämä pitäisi ymmärtää kaikissa elämän asioissa. En pyydä teiltä koskaan rahaa tai muuta, en halua teiltä mitään;
tiedätte varmasti kuinka paljon rahaa käytän kaikkeen. Mutta kun jossain tarvitaan rahaa, teidän kaikkien on autettava myös
rahallisesti. Ihmiset tuhlasivat ennen rahojaan, vaikkapa kilpa-ajoihin, tai kävivät jossain pubissa. Kaikki tämä raha on nyt
säästynyt, teidän ei tarvitse käydä missään pubeissa. Jos rahaa tarvitaan, teidän pitää antaa. Toinen asia on se, että ihmiset
kyselevät, miksi se maksaa niin paljon, miksi sitä, miksi tätä? Sahaja Yogassa kaikki tulot ja menot kirjataan, mikään ei ole
salaista - mihin rahat menevät, mihin sitä käytetään. Miten esimerkiksi tämä teltta on hankittu? Entä tämä maa? Miten Daglio on
hankittu? Kukaan ei tule ajatelleeksi, mistä Äiti saa rahat kaikkeen tähän? En Minä tarvitse näin suurta linnaa. Mihin tarvitsisin?
Olen jo ostanut toisen talon Lontoosta omilla varoillani. Olette jo käyttäneet paljon rahaa Shudy Campiin. Se ei tuota takaisin
mitään. Minä en tarvitse Sahaja Yogaa, vaan te. Ja jos alatte säästellä siinäkin, sitten en tiedä mitä sanoisin. Se ei tarkoita, niin
kuin kirkko sanoo, että teidän pitää antaa rahaa, vaan se tarkoittaa omistautumista. Jos olette omistautuneita, silloin ajattelette



itse, että tämä on meidän vastuullamme. Mutta sanottekin: "Ahaa, tarvitaanko rahaa? Vai niin." Nyt pitäisi rakentaa koulu. Kuka
on rakentanut Vashin? Kuka on rakentanut Ganapatipulen? Kuka on rakentanut sen suuren ashramin Delhiin? Kuka on tähän
mennessä lahjoittanut rahaa Sahaja Yogalle? Olette kaikki menestyneet elämässä, teillä kaikilla on riittävästi rahaa, mutta mitä
te teette? Eli, tässä suhteessa teidän on katsottava, että teette parhaanne Sahaja Yogan hyväksi. Vielä yksi asia on teidän
luovuutenne. Sahaja Yogan kautta on tullut monia hienoja taiteilijoita. Jos he antavat jonkun lahjan, he antavat jotain todella
pientä, kaikkein halvinta. Kaikkein kalleimmat he pitävät itsellään ja myyvät ne. Jos he voisivat antaa edes pienen sellaisen
esineen, voisimme myydä sen Sahaja Yogan hyväksi. Mutta he antavat jotain hyvin halpaa, jota ei voi käyttää, ja se tuo vain lisää
tavaraa varastoihini. Jos he antaisivat jotain järkevää, se voitaisiin myydä. Muusikot, jotka menevät ulkomaille, voivat lahjoittaa
esiintymisistään, joista voi tulla rahaa. Ja tämä raha voidaan käyttää, jos on tarvetta. Tiedättekö, pyysin kerran keräämään rahaa
projektiin Intiassa yhden vuoden ajan - se oli Sahasrara Pujassa. Ja kuulkaa, saimme kokoon vain viisi tuhatta puntaa, ja olin niin
nolona, että rahat ovat vieläkin siellä pankissa. Miten voi lähettää Intiaan vain viisi tuhatta? Mitä he ajattelisivat? Koulukin on
siellä teitä varten, teidän lapsianne varten, ei intialaisia lapsia varten. Mutta silti intialaiset maksavat rakentamisen - tai Minä
maksan. Meidän pitää siis ymmärtää, että jos kulutamme rahaa johonkin, voimme käyttää hieman rahaa myös Sahaja Yogan
hyödyksi. Meillä pitää olla rahaa toimintaamme varten. Muuten yritämme säästää ruoassa ja sellaisessa, mutta se on hyvin
pientä; mutta tulemme silti toimeen. Jokainen guru kerää ensin rahat ovella, ja vasta sitten pääsee pujaan - ulkopuolella, ja
melko sievoisen summan. Minä en tarvitse rahaa. Puja-maksutkin menevät hopeaan, koska pujassa ei voi käyttää muoviesineitä.
Jotta ymmärtäisitte tämän, teissä pitää olla suotuisuutta, pyhyyttä. Kutsutte Minua "Pyhäksi Äidiksi", mutta oletteko
kunnioittavia? Tiedättekö mikä Minä olen? Ganesha tiesi. Kerran Hänen Isänsä sanoi: "Kumpi ensimmäisenä kiertää Äiti Maan
ympäri, saa minulta palkinnon." Toisella veljeksistä, Kartikeyalla, oli hieno 'vahana', kulkuneuvo - riikinkukko, kun taas Ganeshalla
oli pieni hiiri, eikä Hän pystynyt kilpailemaan veljensä kanssa. Niinpä Hän ajatteli: "Kuka voisi olla Äitiäni suurempi? Hän on
kaikkein suurin. Ei edes Äiti Maa eikä kukaan ole suurempi. Hän pystyy luomaan monta tällaista Äiti Maata." Niin Hän kiersi
Äitinsä ympäri ja sai palkinnon. Mutta Kartikeya vain lenteli edelleen. Juuri tällä tavalla suotuisuus pitää ymmärtää. Epäilemättä,
olen Mahamaya, joten se ei ole helppoa. Ette koskaan tule täysin ymmärtämään Minua - eikä ole tarkoituskaan, koska silloin ette
istuisi täällä, vaan juoksisitte karkuun. Siitä huolimatta: yrittäkää ymmärtää. Niin kuin Ganesha ymmärsi Äitinsä, teidänkin pitää
ymmärtää. Tämä ulottuvuus on aika vaikea, mutta yrittäkää silti: edessänne istuu Voima. Se miten käyttäydymme, puhumme,
teemme päätöksiä ja teemme asioita, on kaikki väärin. Jos tämä ei mene aivoihinne, se tarkoittaa, että Kundaliini ei ole vielä
päässyt sinne. Ihmiset eivät pysty nostamaan edes yhtä kundaliinia. Eräskin taiteilijatar tuli ja sanoi: "Miten se voisi olla
mahdollista? En ole tehnyt mitään. En ole mikään pyhimys. Miten minä olisin voinut saada oivalluksen?" Näin hän kertoi Minulle:
"Äiti, miten se voisi onnistua?" Mutta olette kaikki saaneet oivalluksen, aivan varmasti, kukaan teistä ei epäile sitä. Eikä se vain
tapahdu Minun kauttani, vaan nyt tekin pystytte siihen. Kuka muu on henkisyyden historian aikana pystynyt samaan? Pidän
itselläni sellaista imagoa, lasken leikkiä, pilailen, olen aivan kuin tavallinen äiti. Mutta se ei anna teille mitään vapauksia. Jotkut
ovat kirjoittaneet Minulle hyvin töykeitä kirjeitä. Minun on sanottava: olkaa varovaisia, ette voi kirjoittaa Minulle epäkohteliaasti -
varokaa. Kun sitten kärsitte, sanotte: "Äiti, tapahtui sellaista, tapahtui tällaista." Teidän ei pidä kirjoittaa Minulle töykeitä kirjeitä.
Luen ne ja tietysti annan anteeksi, koska olette tietämättömiä. Mutta teidän on tiedettävä ja ymmärrettävä, Kenelle kirjoitatte ja
mitä kirjoitatte. On nähtävä myös tämä puoli, että Shri Ganeshalla on kädessään myös 'parasha'. Hän on yksi kaikkein
tiukimmista jumaluuksista. Muut saattavat epäröidä hieman, mutta Hän ei siedä ollenkaan. Siksi Kristus sanoi: "Itseäni vastaan
siedän mitä tahansa, mutta en mitään Pyhää Henkeä vastaan." Hän on varoittanut hyvin selvästi, koska Hänellä on 'parasha'
kädessään, ja ihmisiä rangaistaan aivan varmasti. Tämä on asia, joka on ymmärrettävä, että Shri Ganeshalla on tämä 'parasha'.
Ja teillä kaikilla on tällainen 'parasha' kädessänne, josta ette ole tietoisia. Jokainen, joka yrittää aiheuttaa teille ongelmia, joutuu
ikävyyksiin. Mutta teiltä puuttuu uskoa, ei sokeaa, vaan valaistunutta uskoa. Jos teillä on valaistunutta uskoa, silloin kaikki toimii.
Eräs mies on töissä Lontoon lentokentällä, hän on intialainen, mutta luulen, että hän oli töissä jossain ulkomaalaisessa yhtiössä -
todella hyvä mies. Hän ei pääse tulemaan tilaisuuksiin, koska on niin kiireinen. Mutta jos Minä olen lentokentällä, hän tietää sen.
Jotkut ihmiset yrittivät aiheuttaa hänelle harmia. Hän sanoi: "Älkää tehkö sitä. Minun Äitini on hyvin vahva, joten älkää häiritkö
minua." Nämä kolme miestä eivät kuunnelleet häntä. Ja seuraavana päivänä ne kolme menettivät työnsä. Mies kysyi: "Miksi?" He
vastasivat: "Emme tiedä. Pomo kertoi meille: 'Saatte potkut.' Emme tiedä miksi menetimme työmme." Ja vielä tänäkään päivänä
heillä ei ole työtä. Hän sanoi: "Minähän varoitin." Miehet kysyivät: "Kuka on Äitisi? Anna meidänkin tavata Hänet. Näin meille
tapahtui, pahoittelemme, että teimme sinulle sillä tavalla…" Mutta mikään ei auta enää. Teidän täytyy uskoa ja luottaa
täydellisesti Sahaja Yogaan, Minuun ja itseenne. Jos ihmiset eivät usko itseensä, kuinka he voisivat luottaa muihin? Tämä on
vielä yksi asia, joka teidän täytyy ymmärtää, että teillä on valtavia voimia, jos vain uskotte siihen. Rukoilkaa: "Äiti, haluan, että
tämä mies paranee, tai että tämä nainen paranee." Hän paranee, eikä teidän tarvitse edes koskea tähän ihmiseen - tarvitaan vain



teidän uskonne. Eilen luokseni tuotiin eräs nainen. Olin hyvin kiireinen, puhuin ja tein kaikenlaista, ja Minulla on aikaa vain nämä
kaksi, kolme päivää, jolloin Minun on työskenneltävä kovasti näiden ongelmien kanssa, enkä voinut tavata häntä. Sanoin: "Miksi
et mene ja paranna häntä? Pystyt siihen kyllä." Miksi kenenkään sahaja-joogin pitäisi kärsiä mistään, kun on muitakin
sahaja-joogeja? Miksi Minun pitäisi vielä parantaa? Laitatte vain kätenne ja kokeilette, pystyttekö parantamaan vai ette.
Rukouksennekin ovat niin voimallisia, että ette tiedäkään. Rukoilkaa. Teillä on 'parasha' kädessänne, eikä kukaan voi
vahingoittaa teitä. Ja teillä on käsi, jolla voi siunata muita. Teillä on. Ryhtykää anteliaiksi ja näette, että Lakshmi alkaa virrata.
Mutta jos ette ole anteliaita, vaan laskette joka sentin - ei onnistu. Miksi pitää laskea? Lakshmi palvelee teitä. Oppikaa tuntemaan
voimanne, kuten Shri Ganesha tunsi ne oikein hyvin. Hän ei välittänyt tällaisesta. Elefantin päälläänkin Hän pystyi tekemään niin
paljon. Ihmispäillänne teidän pitäisi pystyä vielä parempaan - vai haluatteko elefantin päät? Ja Hän on vielä erittäin tyytyväinen
luonne. Hän syö 'modakaa', jota Minullekin on tarjottu, Hän syö makeaa ruokaa. Eli, Hän syö kunnon ruokaa, jossa on kaikenlaisia
kuivattuja hedelmiä ja kaikkea - sellaista Hän syö. Tämä on yksi Hänen ominaisuuksistaan, syöminen; te voitte miellyttää Häntä
tarjoamalla Hänelle syötävää. Mutta Minun ominaisuuteni on päinvastainen: en pysty syömään paljon, mutta haluatte silti antaa.
En tiedä, ehkä Hän on ottanut Minulta syömisen ominaisuuden. Mutta Hän syö hyvin. Ja kun syötte, ajatelkaa Häntä: "Shri
Ganesha, minä uhraan tämän ruoan sinulle", teillä ei koskaan ole puutetta ruoasta. Mitä tahansa haluatte - kuten yhtenä päivänä
oli hyvin kuumaa. Ihmiset sanoivat: "Äiti, viilennetään säätä." Sanoin: "Hyvä on." Heti, kun viilensimme sään - nostimme vasenta
oikealle - Shri Ganesha tulee esiin. Hän tulikin täydellä voimallaan, Hän viilensi sään, ja alkoi sataa, ja satoi, satoi, satoi, ja
saimme vettä, koska joki oli kuiva. Teidän piti saada tehdä jalkakylpyjä, siksi vettä tuli. Ja mikä testi yhdestä asiasta; niin paljon
tapahtui. Hän testasi teitä, Hän näki teidät, eikä mitään sattunut. Eikä myrsky kaatanut pienintäkään telttaa. Se oli vain hauskaa.
Te toimitte myös testinä muille. Tiedätte heti millainen henkilö on kysymyksessä. Olette niin voimallisia. Käyttäkää voimianne,
käyttäkää. Mutta jos huomionne on jossain muualla eikä ole puhdas, vaan on jossain - pitäkää huomionne Shri Ganeshassa,
pitäkää se Minussa. Kaikki tapahtuu. Miksi tekisitte työtä, kun Hän hoitaa kaiken puolestanne, Hänen 'ganansa' hoitavat kaiken
puolestanne? Toimikaa huomionne kanssa niin, että tiedätte olevanne valppaina, 'daksha', valpas, tiedätte minne huomionne
menee. ja sitten näette miten huomio toimii. En osannut odottaa, että kypsyisitte niin nopeasti, mutta niin kävi. Mutta jos ette
vielä täysin tiedä mitä teillä on, miten voisin antaa te todistuksen? Ja vaikka antaisin todistuksen, ette uskoisi. Olette saaneet
päästötodistuksen, kuten sanotaan, eikä vain päästötodistuksen, vaan olette myös mestareita. Muuten en olisi koskaan
neuvonut teitä pyytämään 'gurupadaa'. Olette nyt 'praveenoja'. 'Praveen' tarkoittaa mestaria. Käyttäkää mestariuttanne. Mutta
silti vain istutte kotonanne ja valitatte, "Isäni on sairas." Menkää parantamaan hänet, - tehän olette mestareita. Kuten Shri
Ganesha, sellainen pieni lapsi, on mestari, ja niin olette tekin. Naisten pitää myös tietää, että hekin ovat mestareita. Sen sijaan,
että touhuatte kaikkea pientä, kritisoitte ja muuta sellaista - nouskaa! Vielä yksi hieno ominaisuus Hänessä on, että Hän kirjoittaa
hampaillaan. Hampaat olette saaneet Shri Krishnalta - Shri Krishnan viisaudelta, josta syntyy 'virat', aivot. Eli, Hän käyttää
hampaitaan kirjoittamiseen. Hän kirjoitti Mahabharatan hampaillaan. Sanotaan, että teidän on käytettävä aivojanne Shri
Krishanan valaisemina, ja kirjoittaa, kirjoittaa, kirjoittaa, ja tuottaa siitä kirjoja. Kaikki gurut ovat menestyneet, koska he kirjoittivat
kirjoja. Ja ihmiset lukivat niitä ja vaikuttuivat suuresti, koska kaikki mustaa valkoisella on jotain suurta. Voitte myös tuottaa
tällaisia hienoja näytelmiä. Voitte lähestyä televisiokanavia ja kertoa: "Meillä olisi hieno, lapsille sopiva näytelmä." Ajatelkaa nyt
menemistä ihmisten luo, elämistä yhteiskunnassa, elämistä heidän kanssaan, antamalla heille sitä mitä teillä on. Se on teidän
velvollisuutenne. Eikä vain velvollisuus, vaan myös erityinen etuoikeus. Tänään jouduimme aloittamaan myöhässä, ja olen
yrittänyt kertoa teille muutamia asioita Shri Ganeshasta. Ja vaikka antaisitte Minun pitää sata luentoa, en saa kerrottua kaikkea,
sillä se on niin suurta, se on Minulle kuin valtameri. Toivon, että ymmärrätte keskeisimmät asiat, perusperiaatteet Shri
Ganeshasta, ja siitä, mitä viattomuus on. Tärkein on viisaus. Jumala siunatkoon teitä kaikkia. Missä Sandeep on? Missä on se
torni, joka meillä oli? Minulla oli norsunluinen torni, missä se on? Sellainen tornin näköinen… Se taitaa olla tuolla huoneessa. Se
pitäisi hakea. Tänään tulevat eteen vain lapset ja naimattomat tytöt, koska tänään on - tarkoitan, että Hän oli naimisissa, mutta
on Neitsyt. Hän oli Neitsyt luodessaan Ganeshan, joten naimattomat tytöt voivat toimia Gaureina. Hakekaa muusikot, kutsukaa
muusikot paikalle. Pyytäkää joku hakemaan muusikot. Kuka vastaa muusikoista? He ovatkin jo täällä. Hyvä.
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Navaratri Puja. Cabella Ligure (Italy), 27 September 1992.

Tänään on Navaratrin ensimmäinen päivä. Ja kun huomasin, että oli sadetta ja kaikenlaista ongelmaa, Ja Vishnumayakin antoi
merkkejä itsestään, niin tutkin kalenteria, ja hämmästyksekseni näin, että kalenterissa kerrottiin, että kello 5:45 saakka aika ei ole
suotuisa – se oli epäsuotuisa. Vasta kello 5:45 jälkeen alkaa oikea ajankohta. Kuvitelkaa, miten oli laskettu oikein, että pujan piti
alkaa kello 5:45, kello 5:45 jälkeen. Eli, Navaratrin ensimmäinen päivä alkaa Italiassa tai Euroopassa kello 5:45 jälkeen. On siis
ymmärrettävä, että Chaitanya hoitaa kaiken, ja ehdottaa kaiken. Sillä en ollut lainkaan katsonut ‘tithiä’ (suotuisa ajankohta),
mutta tunsin vain sen, ja sanoin, että pidämme pujan illalla. Ja kun olin sanonut näin, sanoin: “Katsotaanpas kalenteria”, ja siellä
se oli. On niin monia asioita, joita meidän pitää nähdä, että mitä tahansa teille paljastetaan, voitte todentaa sen. Esimerkiksi, olin
sanonut jo kauan aikaa sitten, että Mooladhara Chakra on tehty hiilestä, hiiliatomeista, ja jos sitä katsoo vasemmalta oikealle –
oikealta vasemmalle, vasemmalla puolella näkyy selvästi swastika. Ja kun katsoo vasemmalta oikealle, silloin näkyy Omkara. Ja
kun katsoo alhaalta päin ylös, näkee alfan ja omegan.

Kristus on sanonut: “Minä olen Alfa ja Omega.” Siispä swastikasta tulee Omkara, ja myös Kristus. Sen näkee hyvin selvästi. Siitä
on nyt olemassa kaunis kuva, siitä on myös filmi, ja haluasin, että kaikki näkisivät sen, mutta en tiedä onnistuuko se täällä. Mutta
toivoisin, että kaikki näkisitte sen, se on niin selkeä. Alfa ja omega, ja myös matemaattiset asiat ovat tulleet meille meidän
sisältämme, Jumaluudelta. Me emme ole sitä luoneet. Tämän löysivät muutamat matemaatikot, jotka olivat oivaltaneita sieluja,
ja he käyttivät alfaa ja omega. On yllättävää, miten selvästi se näkyy, että swastika muuttu Omkaraksi, ja Omkara muuttuu sitten
alfaksi ja omegaksi. Sahaja Yogassa kaikki on käsin kosketeltavaa ja se voidaan todentaa. Tänään te olette palvomassa Durgaa,
tai Jumalattaren kaikkia yhdeksää muotoa.

Hän tuli maan päälle yhdeksän kertaa taistelemaan niitä vastaan, jotka olivat tuhoamassa etsijöitä, ja jotka yrittivät pilata heidän
elämänsä. Ja kun nämä kidutetut pyhimykset rukoilivat Jumalatarta – ja kukaan jumala ei voinut tehdä mitään, ja
Sadashivakaan ei koskaan puutu siihen, mitä Jumalatar tekee – joten he palvoivat Bhagawatia, ja silloin Hänen inkarnaationsa
tuli yhdeksän kertaa, aikakauden tarpeen mukaan. Joka kerta Hän nousee vastustamaan sellaisia ihmisiä, jotka ovat
äärimmäisen arogantteja ja itsekeskeisiä, eivätkä koskaan lakkaa ajattelemasta itseään. Ja nämä itsekkäät kauheat ‘rakshasat’
kiduttavat ‘bhaktoja’, palvojia. Kun Intiassa tehdään ihmisistä horoskooppi, meillä on kolmenlaisia ihmistyyppejä: ensimmäinen
on ‘devat’, heitä sanotaan nimellä ‘dev’, toinen on ‘manavas’, joka tarkoittaa ihmisolentoja, ja kolmas on ‘rakshasat’. Luulen, että
olen saanut teidät kaikki dev-ryhmästä, koska ette olisi voineet hyväksyä Sahaja Yogaa niin perusteellisesti, jos ette olisi
kuuluneet siihen. Miksi uskoisitte Minua, kun sanon, että on olemassa Durga ja kaikkea sellaista, ja Hän teki sitä ja tätä? Se ei
mene niin, että pääsette irti yhdestä uskosta ja nyt hyppäätte toiseen. Se on todella todistettu – voitte tuntea sen. Esimerkiksi,
kun nostatte Kundaliinin Keski-Sydämeen, voitte tuntea Keski-Sydämessänne, jos siellä on tukos, ja teidän pitää sanoa
Jagadamban nimi. Vasta sitten, kun olette sanoneet Hänen nimensä, se aukeaa.

Silloin, kun Minäkin puhdistan teidän Keski-Sydäntänne, pitää Minunkin sanoa: “Todellisuudessa Minä olen nyt Jagadamba”, ja
silloin Jagadamba sisällänne herää. Nyt olette todentaneet tämän paljon paremmin, kuin tiedemiehet. Tiedemiehet lähestyvät
asiaa ulkopuolelta, eivätkä he näe kokonaisuutta. Jos ihmisellä on joku ongelma, he hoitavat sen, joku toinen ongelma – he
hoitavat ongelmia, mutta eivät tiedä perussyitä ongelmiin ja miten niitä ratkaistaan. Te taas näette, että heti kun Amba,
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Kundaliini, joka on Pyhän Hengen, Adi Shaktin heijastuma sisällänne, kun Hän nousee eri chakrojen kautta, Hän antaa niille
voiman, koska Hän on Voima, Hän on Shakti. Hän on Sadashivan halun voima. Hän on Sadashivan täydellinen voima. Siten Hän
antaa jokaiselle chakralle täydellisen voiman, jolla kaikki chakrat valaistuvat, ja kaikki jumaluudet heräävät. Jos meillä ei olisi
elämän voimaa, olisimme kuin kuolleet. Kun keskukset saavat tämän voiman, tämän Shaktin, ne heräävät.

Nyt olette nähneet sen, ja voitte tehdä sen itse. Se on kaikki käsin kosketeltavaa, voitte todentaa sen. Olen kertonut, että Hän
sijaitsee Sydänkeskuksessa. Jos katsotte missä Sydänkeskus sijaitsee – tämä on myös hyvin mielenkiintoista. Silloin, kun Hän
on Jagadamba; Amba tarkoittaa voiman puhdasta muotoa, ja se sijaitsee kolmioluussa, kuten Kundaliinikin. Mutta Hänen
muotonsa, Jagadamba, jossa Hän on Maailmankaikkeuden Äiti, sijaitsee Sydänkeskuksessa. Sydänkeskus on hyvin tärkeä. Olen
jo kertonut teille, että noin kaksitoistavuotiaaksi lapsella tämän keskus tuottaa ‘ganoja’. Ganat ovat vasemman puolen
työntekijöitä. Voimme sanoa, että arkkienkeli Mikael on heidän johtajansa, mutta Ganapati, Ganesha on heidän kuninkaansa.
Ensiksi Hän loi ‘ghatasthapanan’.

Ghatasthapana tarkoittaa – olette tehneet sen nyt tähän, tämä on ghatasthapana (astia, jossa on kookos). Tämä on ‘kumbha’.
Hän vakiinnutti ensin kumbhan, eli kolmioluun. Tämä on Hänen ensimmäinen työnsä, eli vakiinnuttaa teidän Mooladharanne.
Hän siis vakiinnutti viattomuuden sisällenne. Aluksi Hän vakiinnutti viattomuuden sisällenne. Hän asetti sinne ‘ghatan’, jossa
Hän asustaa nyt Kundaliinina. Ensiksi pitää vakiinnuttaa Kundaliini kolmioluuhun, jonka jälkeen Shri Ganesha voidaan
vakiinnuttaa. Tämä on ensimmäinen työ, jonka kautta kaikkeen, mitä Hän luo – kaikki universumit, maan, kaiken – kaikki mitä
Hän luo, pitää täyttää viattomuudella. Jos katsotte kiviä, ne ovat viattomia.

Jos lyötte kiveä, saatte iskun itseenne, ei kivi nouse lyömään teitä. Ne ovat viattomia. Jos katsotte jokia, ne ovat viattomia.
Kaikki aineeksi luodut ovat viattomia. Ne eivät viisastele, eivät manipuloi, eivät ole aggressiivisia – ei mitään sellaista. Ne ovat
viattomia, eli ne ovat täydellisesti Kaikkivaltiaan Jumalan järjestyksen alla. Niillä ei ole omaa vapaata tahtoa tehdä mitä haluavat.
Kaikki tekeminen on kokonaan ja absoluuttiseti Kaikkivaltiaan Jumalan käskyn alaisuudessa. Niinpä voidaan sanoa, että ne ovat
viattomia, koska niillä ei ole vapaata tahtoa tehdä mitä haluavat. Jos katsotaan eläimiäkin, niin nekin ovat viattomia, muutamaa
poikkeusta lukuunottamatta.

Melkein kaikki eläimet ovat viattomia siinä mielessä, että niitä kutsutaan nimellä ‘pashu’, joka tarkoittaa, että ne ovat
Kaikkivaltiaan Jumalan kontrollissa, pashassa. Tiikeri käyttäytyy kuin tiikeri, ja käärme käyttäytyy kuin käärme. Mutta joku
ihminen voi käyttäytyä kuin tiikeri, huomenna kuin käärme ja ylihuomenna kuin mato. Ei ole mitään vakautta. Tämän takia ei
voida sanoa, että jos tämä herra on tänään tiikeri, etteikö hän huomenna olisi käärme. Eläimillä ei ole vapaata tahtoa muuttaa
yksilöllisyyttään. Ne on jätetty rauhaan. Joten Shaktin tehtävä ei ole kantaa huolta niistä. Se kaikki on jo luotu, eläimet ovat siellä,
kaikki ovat olemassa. Niillä on tarkoitus, siksi ne ovat olemassa.

Niillä on vain yksi tarkoitus: tukea ihmisolentoja, koska te olette evoluution huipulla. Hän on luonut kaiken tämän vain teidän
luomistanne varten ja lopulta Itseoivalluksen saamista varten, jotta elämällänne olisi tarkoitus, jotta voisitte päästä yhteyteen
kaikkialla olevan Voiman kanssa, jotta pääsisitte Jumalan Valtakuntaan. Kaikki on Shaktin työtä. Voimme sanoa, että Hän tuli
yhdeksän kertaa maan päälle, ja kymmenennellä kerralla Hänen pitäisi antaa teille Itseoivallus. Mutta kymmenennellä kerralla
kaikki kolme voimaa ovat yhdistyneet – siksi sitä kutsutaan nimellä Trigunatmika. Siksi Buddha puhui ‘Matreyasta’ – tarkoittaa
kolmea Äitiä yhdessä. Kun tämä Voima alkaa toimia, sillä on täydellinen kontrolli kaikkiin kolmeen kanavaan ja seitsämään



keskukseen – täydellinen kontrolli, aivan kuin ilman lupaa tai ilman tämän Voiman nimen lausumista ei ihminen voisi saavuttaa
mitään. Ja tämä on totta, ja tässä ihmiset epäonnistuvat, koska heillä on vapaa tahto, eivätkä he tiedä, miksi pitäisi totella
ketään, kuunnella ketään ja hyväksyä ketään. Sen takia, vaikka teille annetaan Itseoivallus, tehtävä on hyvin vaikea, koska te ette
ole tottuneet sellaiseen, että omaa vapaata tahtoa ei tarvitse käyttää. Erityisesti länsimaissa ihmisillä on vaihtoehtoja jopa
aamiaismuroista.

Sain kuulla, että Amerikassa on 126 erilaista aamiaismuroa. Jos teette tällaista typeryyttä, teidän egonne paisuu varmasti, ja
alatte ajatella: “Meillä on oikeus päättää itse.” Silloin ette voi hyväksyä jotakin, joka kertoo teille, että tämä ei ole oikein ja tuo ei
ole oikein. Sama Voima on nyt herännyt Paramachaitanyassa. Tämä herääminen Paramchaitanyaan saa aikaan ihmeellisiä
asioita, joita voitte selvästi nähdä. Ensiksikin, te olette nähneet Minusta otettuja valokuvia. Kun katsotte valokuviani, olette
myksityneitä, olette hämmästyneitä, enkä Itsekään tiedä, mitä Paramchaitanya on tekemässä. Se on niin aktiivinen, että se on
toiminnassa koko ajan vakuuttaakseen ihmiset totuudesta. Jos se olisi ollut näin aktiivinen Jeesuksen aikana, se olisi ollut
paljon parempi. Mutta kaiken piti mennä näin, koska ihmiset ovat kaikkein vaikeimpia käsitellä. Heille on annettu vapaus; ja sekin
on hämmästyttävää, että Aatamille ja Eevalle annettiin vapaus, mutta miten se tapahtui, meidän on hyvä ymmärtää.

Gnostilaisessa Raamatussa selitetään, niin kuin Minäkin olen sanonut, että Aatami ja Eeva olivat molemmat pashuja, Jumalan
täydellisen kontrollin alla – ilman vapaata tahtoa. He olisivat eläneet alastomina Paratiisissa, eivätkä olisi edes ajatelleet
tietävänsä muusta kuin syömisestä ja elämästä eläinten lailla. He olivat kuin eläimiä. Silloin Shakti itse otti käärmeen muodon ja
kertoi heille: “Teidän pitää syödä Tiedon hedelmää.” Hän halusi kehittyä. Se ei ollut Kaikkivaltiaan Jumalan ajatus, koska
sellaisen tekemisestä aiheutuu melkoisesti päänvaivaa. Hän ajatteli: “Miksi pitäisi ottaa sellaista päänsärkyä itselleni?” Mutta
Shakti tiesi omat kykynsä. Hän tiesi kykenevänsä monenlaisiin ihmeisiin, ja että saisi ihmiset ymmärtämään mitä Tieto on, ja
saisi heidät todella tietoisiksi. Niinpä Hän sanoi: “Teidän pitää syödä tämä hedelmä, ja teidän pitää yrittää saada Tieto
itsellenne.” Siitä sai alkunsa uusi ihmisrotu, joka halusi tietää, mitä Tieto on. Olette nähneet, että aikaisemmin oli olemassa
kaikenlaisia primitiivisiä ihmisiä. Sitten he alkoivat vähitellen kehittyä.

Nyt voin kertoa, että ensimmäinen luominen, joka tapahtui ennen tätä; oli olemassa muita korkeampia olentoja, jotka Adi Shakti
oli luonut suunnittelemaan koko asian. Niinpä Hän loi Brahman, Vishnun ja Maheshan, ja Hän loi heidän ‘lokansa’, elinpiirinsä, tai
voidaan sanoa heidän alueensa. Kaikki suunnittelu tapahtui siellä, kuinka näistä eläimistä onnistutaan saamaan oivaltaneita
sieluja; eläimistä ihmisolentoja, ja ihmisolennoista oivaltaneita sieluja. Se oli todella suuri ongelma. Tällä tavalla he tekivät
luomistyönsä – kuten tiedätte, Vishnulla oli oma ’lokansa’, Maheshalla oli omansa ja Brahmadevalla omansa. Ja he päättivät
keskenään, miten voisivat tehdä sen parhaiten. Sillä nämä kolme kanavaa luotiin ihmisiin myöhemmin Kolmesta kanavasta
syntyi kolme Shaktia: Mahakali, Mahalakshmi ja Mahasaraswati. He loivat kaksi lasta, yhden shaktin ja yhden veljen, ja sitten tuli
eräänlainen avioituminen – ei sellainen kuin ihmisillä on, ei ihmisten tavalla, vaan energia annettiin miehelle potentiaalina. Niinpä
nainen, joka edusti energiaa, annettiin miehelle. Tällaista kaikkea tapahtui, ja he päättivät toteuttaa sen ihmisolennoissa.

Tapahtui niin, että ensimmäinen toteutus syystä tai toisesta onnistui erittäin hyvin Intiassa. Tai ehkä he valitsivat Intian, koska
ilmasto siellä on niin hyvä. Kuten hyvin tiedätte, että siellä on kuusi vuodenaikaa. Koskaan ei ole sellaista, että tulee tällaisia
käsittämättömiä sateita, niin kuin Lontoossa, jossa pitää pelata jalkapalloakin sateenvarjot kädessä! Intiassa on siis tarkalleen
kuusi vuodenaikaa, ja ne ovat hyvin tasapainossa. Siksi Paramchaitanyaa kutsutaan myös ‘Ritambhara prAgnyaksi’ Intiassa –
täällä ei voi sanoa niin. ‘Ritambhara prAgnya’ tarkoittaa sellaista, joka on Tieto, prAgnya, ja tarkoittaa vuodenaikojen luojan
valaistunutta Tietoa. Täällä ritambhara prAgnya on pysähtyneisyyden tilassa. Se ei ymmärrä ollenkaan, kun ihmiset ovat sellaisia
kuin ovat. He ovat niin hajallaan, että luontokin on tullut täällä hajanaiseksi, eikä ymmärrä miten suhtautua sellaisiin ihmisiin – se



on totuus.

Mutta Intiassa on kuusi vuodenaikaa, ja ihmiset tietävät hyvin nämä kuusi vuodenaikaa. Ihmiset eivät ole tutkineet Intian
astrologiaa, mutta heillä on oma astrologiansa – johon en tietenkään usko. Mutta ihmisen tasolta tarkasteltuna voi nähdä kuinka
he ennustavat, ja kuinka he osaavat sanoa aivan tarkasti, million sataa milloin ei sada, mitä ja milloin tapahtuu. Jopa tähdistä,
että joku on tulossa. Tätä on tehty jo tuhansia vuosia. He osaavat sanoa tarkasti, mihin aikaan joku tietty tähti tulee lähemmäksi,
mitkä tähdet ovat tänään hallitsevia. mikä tähti taas huomenna. Joskus kauan sitten tutkittiin kaikkea tällaista. Kun katson tätä,
en tiedä millaista siihen aikaan oli länsimaissa, oliko täällä silloin ihmisiä vai ei, en tiedä. Mutta historiallisesti katsottuna tämä ei
ollut kovin kehittynyt paikka.

Silloin tehtiin kaikki järjestelyt, ja ihmiset pantiin ymmärtämään, että Jumala on olemassa. Pyhimyksiä kunnioitettiin – siis
Intiassa – oikeita pyhimyksiä kunnioitettiin, ja pyhimykset tekivät monenlaisia huomioita. Kun luen esimerkiksi Adi
Shankaracharyaa, ihmettelen kuinka hän tietää niin paljon Minusta. Hän tietää miltä Minun polveni näyttää, hän titää montako
juovaa Minulla on selässäni, kuinka monta … On todella ihmeellistä, kuinka tämä mies tietää Minusta kaiken. Se tarkoittaa sitä,
että hän pystyi meditatiivisen voimansa kautta kuvailemaan Minut, vaikka ei koskaan ollut nähnyt Minua. Kuvaus ja kaikki on
hyvin selkeää. Jos sanotte Jumalattaren tuhat nimeä, ne tuhat nimeä ovat todella täsmällisiä. Voitte todentaa sen vertaamalla
niitä Minuun, olen juuri sellainen. Mitä tahansa, hyvää tai pahaa, on sanottu siellä Minusta, se pitää paikkansa. Näiden ihmisten
Tieto on todella merkittävää: kuinka he saattoivat tietää, että Jumalatar on sellainen?

Jotkut asiat Minusta, joita en itsekään tiedä, ovat siellä ja he ovat kuvailleet ne. Se on hyvin yllättävää. Ihmisten meditatiivinen
voima Intiassa oli suuri. Syy oli se, että vuodenaikamme ovat kurinalaiset, ihmiset ovat kurinalaisia. Intiassa suurin osa ihmisistä
nousee ylös aikaisin aamulla, tekevät pujansa, peseytyvät ja menevät työhönsä, tulevat kotiin, ovat perheidensä kanssa, syövät,
laulavat sitten lauluja ja ’bhajansseja’ ja menevät nukkumaan – normaalisti. Hyvin kurinalaisesti. He eivät matkustele
lomamatkoille, he eivät juo eivätkä tee muutakaan sellaista. Tavallisesti, jos joku juo perheessä, ilman muuta hänet heitetään
ulos. Häntä kartetaan kuin spitaalista. Häntä kutsutaan ‘darudaksi’, juopoksi.

Nykyäänkin jotkut ihmiset juovat, mutta hekin salaavat juomisensa. Kukaan ei juo muiden nähden. En tiedä, ehkä heidän
vaikutuksensa kasvaa ja ihmiset alkavat juoda avoimesti, mutta normaalisti he eivät tee niin. Koska nämä kuusi vuodenaikaa
ovat täydellisessä järjestyksessä, tiesimme mitä milloinkin piti tehdä ja miten. Ihmiset saattoivat elää viidakoissa. Jos
Englannissa pitää mennä ulos, se kestää viisitoista, kaksikymmentä minuuttia: pitää laittaa sukat ja kengät jalkaan, takki, alle
sitä ja tätä, muuten ei voi mennä ulos. Ja sitten kun lähtee liikkeelle ja tulee perille huomaa, että sataa kaatamalla eikä ole
mitään suojaa mukana, ja sitten kastuu läpimäräksi. Mutta näin ei ole Intiassa. Kaikki on tasapainossa, ja kun te kaikki tulette
tänne talviaikaan, olette huomanneet sen. Yhtäkkiä ei ala sataa, näin ei tapahdu väärään aikaan. Ulkona voi olla niin kauan kuin
haluaa.

Ihmiset saattoivat elää viidakossa, koska meillä ei ollut lainkaan suuria vaatimuksia mukavuudesta. Ihmiset saattoivat elää
pienessä yksinkertaisessa majassa, vähän suojassa auringolta, ja sadekauden sateilta, muuta ei tarvita. Ja heillä oli hyvin pieniä
tarpeita elämässään. Me emme käyttäneet muovia – siihen aikaan ei ollut mitään muoveja, emmekään vieläkään käytä muovia.
Ja meillä oli vain muutamia ’thaleja’ ja esineitä. Pienessä perheessäkin on vain ‘thalit’, jotka kuuluvat pysyvästi perheelle. Näen
kuinka suuri ero on. Katsokaas, yksinkertaisessa elämäntavassa ei oteta kaikkea vaurautta pois Äiti Maasta. Eikä ole mitään



ekologisia ongelmia. Mutta jos, niin kuin sanotte, on yhdenlaisia lasia yhteen tarkoitukseen, ja toisenlaisia toiseen; kaikella
tällaisella mitä valmistatte, ei ole esteettistä arvoa eikä se ole kestävää.

Sitten teillä on valtavan suuret vuoret muovia, jota ei voi polttaa, jota ei voi hävittää. Jos sen heittää mereen, se kelluu. Sellaisia
ongelmia siihen liittyy. Shakti työskenteli noina aikoina, oli ihmisissä ja teki heistä etsijöitä; koska heidän ei tarvinnut tehdä
mitään muuta. Riittää, kun on ruokaa mitä syödä, paikka, missä nukkua, siinä kaikki – ei tarvinnut tehdä paljoa, elämä oli
onnellista. Kaikkien näiden mukavuuksien keskellä teillä on niin vähän aikaa, mutta heillä oli paljon aikaa. Ja mitä he tekivät sillä
ajalla? He eivät menneet vaikkapa uimarannalle, tai tanssiaisiin, tai mitään sellaista. He käyttivät tämän ajan meditoimiseen. Kun
meditaatio alkoi silloin kauan sitten, silloin ihmiset akoivat ymmärtää mitä jumallinen Voima on, mikä on Jumalallisuus ja mikä
on Jumala.

Kerron esimerkin: täällä ihmiset keskustelevat jopa Jeesuksen yksityiselämästä ja sanovat siitä kaikenlaista. Sellainen on täysin
mahdotonta Intiassa, kukaan ei tee sellaista. Kukaan ei koskaan rupea miettimään, miksi Krishnalla oli kuusitoistatuhatta
vaimoa – siihen täytyy olla joku syy. Hänhän on Jumala. Jumala on Jumala ja te olette ihmisiä – miten voisitte tietää Jumalasta,
koska olette tulleet Hänen kauttaan? He eivät keskustele tällaisista joutavista asioista, niin sen pitää olla. Kun kerroin heille, että
vaimot olivat Hänen voimiaan, kuusitoistatuhatta voimaa, he sanoivat: “Kyllä.” Ja että viisi vaimoa olivat viisi elementtiä –
“Kyllä.” He ovat Jumala. Kukaan ei keskustele näistä asioista. Jumala on – miten voisitte ymmärtää Jumalaa? Ymmärrättekö
Minua?

Ette voi. Yrittäkää – ette pysty ymmärtämään Minua. Se on hyvin vaikeaa. Eli, te ette voi ymmärtää, ette voi ymmärtää Jumalaa.
Olkaa hyvä ja ymmärtäkää yksi asia, että Jumalan ymmärtäminen on mahdottomuus. Mutta voitte olla yhteydessä Jumalaan,
voitte olla yhdessä Jumalan kanssa, Jumala voi siunata teidät, Jumala voi pitää teistä huolta, voitte tietää monia asioita
Jumalasta, mutta ette voi ymmärtää. Toinenkin asia teidän pitää tietää, että te ette voi ymmärtää, miksi Jumala tekee erilaisia
asioita, miksi Hän tekee niin, miksi Hän tekee näin. Te ette voi ymmärtää, te ette voi selittää sitä. Joku täällä voi kysyä
sellaistakin, että “Miksi Hän teki swastikan?” Tai sitten: “Miksi Hän teki Omkaran?” Täällä ihmiset voivat olla niin ylimielisiä, että
voivat kysyä Jumalalta: “Miksi olet olemassa?” Ihmiset voivat mennä sellaisiinkin äärimmäisyyksiin, se ei olisi mikään yllätys.
Tällainen ylimielisyys ja ego ovat sokaisseet meidät Jumalalta.

Ajattelemme vain loputtomiin itseämme, olemme hyvin itsekeskeisiä, emmekä tiedä siitä mitään. Tämä Voima, tämä Shakti on
antanut teille Itseoivalluksen ja se antaa teille myös Jumaloivalluksen. Mutta siltikään te ette tule ymmärtämään Jumalaa.
Teidän pitäisi mennä Jumalan yläpuolelle ymmärtääksenne Häntä. Miten voisitte ymmärtää? Jos alempana teitä olisi jotakin,
sitä voisitte ymmärtää, mutta miten ymmärtäisitte jotain, joka on ylempänä teitä? Jos esimerkiksi joku on alhaalla Cabellassa, ja
haluaisi ymmärtää millainen Minun taloni on, pystyykö hän siihen? Hänen pitää mennä Cabellan yläpuolelle nähdäkseen taloni.
Siispä me emme pysty ymmärtämään Lähdettä, josta olemme tulleet. Emme pysty arvioimaan, emme osaa sanoa, miksi; se on
Jumalan tahto, Hän haluaa sen näin, mitä sitten tekeekin.

Meidän pitää siis sanoa: “Mikä tahans on Hänen toiveensa, olemme siihen tyytyväisiä.” Sisällänne oleva voima on ‘Amba’, joka
on itsensä Jumalan halun voima. Mikä tahansa teidän toiveenne onkaan, eli se tarkoittaa, että Hän toivoo, että pääsisitte Hänen
valtakuntaansa. Nyt te astutte sisään Jumalan Valtakuntaan. Sitten Shakti laittaa teidät istumaan erilaisiin kauniisiin paikkoihin,
ja jotkut saavat istua Jumalan Sydämessä, jotkut Jumalan Sahasrarassa, Jumalan Valtakunnassa. Teidän pitää vain omaksua



omat voimanne. Nyt Navaratrin aikaan teidän pitää ymmärtää, että nyt raja on ylitetty, ja olemme kymmenennellä tasolla, jossa
teidän pitää omaksua. Olen sanonut teille jo niin monta kertaa, ja nyt teidän pitää uskoa, että olette sahaja-joogeja. Uskokaa, että
olette, ja että olette päässeet Jumalan Valtakuntaan Ette voi arvioida Jumalaa, ette voi tietää miksi Shakti tekee näin, miksi Hän
tekee näin, ja miksi Jumala tekee näin. Ette voi tietää – se on täysin erilaista. Kun istutte täällä, niin tämä ei ole mikään kokous,
tämä ei ole mikään poliittinen taistelukenttä, ei; te olette nyt tulleet Jumalan Valtakuntaan, jossa Jumala siunaa teitä, huolehtii,
suojelee, ravitsee ja tekee teidät tietäviksi.

Mutta ylimielisyyden on vielä hävittävä, jotta voisimme ymmärtää miksi se tapahtuu. Nöyryys on meille hyvin tärkeää; muuten
tämä voima ei voi viedä teitä kaiken yläpuolelle. Nyt tämä voima on päässyt yli Sahasraran, ja nyt sen pitää mennä vielä
ylemmäksi. Sen takia teidän pitää ensin nöyrtyä. ‘Nöyryys’ ei tarkoita mitään teennäistä liikemiehen tai poliitikon nöyryyttä. Se on
sisällä sydämessä olevaa nöyryyttä: “Oi, Jumalat, me emme halua ymmärtää Sinua, siihen olet aivan liian suuri. Mutta anna
meidän oppia tietämään itsemme.” Ja silloin tulette hämmästymään, että Hän on tehnyt teidät omaksi kuvakseen. Se tarkoittaa
sitä, että Hän on antanut teille kaikki voimat. Hän on luonut teidät. Koska Hän on tehnyt teidät, te ette voi tehdä Häntä.

Hän on kaiken Lähde, te ette voi tehdä Häntä. Hän on tehnyt teidät omaksi kuvakseen. Nyt te voitte tehdä muut ihmiset Hänen
kuvakseen. Teillä on nämä voimat. Mutta ensiksi teillä pitää olla itsekuria sisällänne, koska se puuttuu. Ihmisillä ei ole itsekuria –
eli jos he eivät voi ohjata itseään, kuinka he voisivat ohjata muitakaan? Itsekurittomuus tarkoittaa, että ei pysty ohjaamaan
itseään. Itsensä kurissa pitäminen pitää olla sitä, että ensin täytyy oppia ohjaamaan itseään, koska nyt te olette Jumalan
Valtakunnassa. Oletteko nähneet filmiä, jonka nimi on “Mr. Bean”.

jossa näytetään tyhmää miestä? Kun nyt olette saapuneet Jumalattaren hoviin, kun olette päässeet sisään Jumalan
Valtakuntaan, teidät laitetaan arvokkaasti istumaan valtaistuimellenne. Mutta alattekin käyttäytyä kuin Mr. Bean. Ette tiedä miten
istua istuimellanne, istutte käsinojilla, istutte seinillä, tai teette kaikkea muuta kummallista. Teillä ei ole kuria Teillä pitää olla
itsekuri. Missä te istutte? Te istutte Jumalan Valtakunnassa. Teillä pitää olla sellainen arvokkuus, sellainen hellyys, sellainen
myötätunto, sellainen rakkaus ja omistautuminen. Mutta jos sitä ei ole, silloin tästä voimasta ei ole mitään hyötyä, koska te
olette tämän voiman kulkuneuvoja. Esimerkiksi, jos haluan joda vettä, Minulla pitää olla lasi, joka on tyhjä sisältä.

Jos se on jo täynnä egoa, mitä siihen voi laittaa? Tai jos se on kivi, siitä ei voi juoda vettä, vaan siihen on koverrettava tila vedelle.
Eli, jos olette jo täynnä kaikenlaisia omia ideoita, omia mukavuuksia, omaa etenemistä, tai muuta sellaista, ette voi nousta kovin
korkealle. Teidän antauduttava täysin ja sanottava: “Äiti, mikä tahansa on Sinun halusi, emme halua mitään yksilöllisiä haluja.”
Silloin Jumalan halu toimii. Haluatte Kundaliinin toimivan puolestanne, mikä on Jumalan halu, ei teidän halunne, mikä on
riippumaton teidän halustanne, mutta joka on sellainen, joka myös täyttää taydellisesti teidän omat niin sanotut toiveenne, jopa
tietämättänne. Ihmeitä tapahtuu yksi toisensa jälkeen niin paljon, että nyt emme enää tiedä miten saisimme ne kaikki kirjaksi.
Näitä ihmeitä tapahtuu teille sen takia, koska olette oivaltaneita sieluja. Teidän huomionne pitää olla kunnossa, teidän pitää
nähdä tutkiskella itseänne. “Minä istun Jumalan Valtakunnassa, millainen minä olen nyt? Onko se sen arvoista, olenko itse sen
arvoinen, käyttäydynkö niin kuin minun tulee, vai enkö vieläkään usko?” Jos te ette usko, miten voisitte nousta?

‘Uskominen’ tarkoittaa sitä, että olette nähneet jotain, olette saaneet tietää jotain, joka on käsin kosketeltavaa, olette saaneet
kokemuksen siitä. Siltikään ette ole antautuneita. Jos antaudutte Jumalan tahdolle, silloin kaikesta pidetään huolta. Se ei
koskaan tule pettämään teitä, ei ikinä. Ja kaikki, mikä näyttää vaikeuksien ja esteiden vuorilta, on helppo ylittää kuin



lentokoneella. Teillä ei tule olemaan minkäänlaisia ongelmia. Tänään olen hyvin iloinen siitä, että tämän pujan tekevät ihmiset
sellaisesta maasta, jossa kurinalaisuus on hyvin tärkeä asia – eli Sveitsistä. Mutta ihmisten kurinalaisuus on vain suuntautunut
huonoihin asioihin. Esimerkiksi, täällä on armeija: kuka lähtisi hyökkäämään näin kaukaiseen paikkaan? Ei kukaan.

Miksi täällä on armeija? Ja vielä pakollinen armeija, tiesittekö? Koska he ovat ryöstäneet muiden ihmisten rahat ja pitäneet ne
itsellään, kuin rosvot. Kaikki se raha on heidän pankeissaan, ja he ovat huolissaan, että kuka vain voi milloin vain tulla ja vaatia
rahojaan ja ruveta tuhoamaan heidät. Koska he tekevät väärin, siksi heillä on armeija – pelkästään pelon takia. Sveitsillä ei ole
mitään syytä pitää armeijaa. Mutta silti kaikkien on mentävä armeijaan ja käytävä armeija, koska he ovat pahimman luokan
varkaita. Toiseksi, ihmiset ovat täällä ajan orjia, kellon, jonka ihmiset ovat tehneet, ei Jumala. Kello on tärkeä, koska täällä
tehdään kelloja. Kun he tekevät kelloja, ja jos ihmiset eivät olisi kellojen orjia, niin kuka silloin ostaisi heidän kellojaan?

He sanoisivat: “Miksi teillä kaikilla pitää olla kellot, ja miksi teidän pitää elää tällä tavalla?” He ovat siis hyvin kurinalaisia. Eikä
vain se, vaan he ovat myös äärimmäisen – kuten eilen nähtiin – heissä on todella liiallista siisteyttä. Muutamat tytöt, jotka
menivät naimisiin – olen pahoillani, että joudun sanomaan tästä, mutta se on totta – he olivat Sveitsistä. Ja sain raportteja: “Äiti,
he ovat varmaankin olleet piikoja - tai tarjoilijoita.“ Kysyin: “Kuinka niin?” “Jos jossakin jotain tipahtaa lattialle, niin välittömästi he
nostavat sen talteen. Jos vain jotakin – kuten esimerkiksi, jos on vieraita, ja vieraat istuvat siellä, ja heillä ei ole aikaa puhua
vieraidensa kanssa. He eivät millään halua puhua toisilleen, ei mitenkään. koko ajan he ovat vain huolissaan siitä ja tästä ja
meneekö tämä likaiseksi, meneekä tuo likaiseksi; aivan kuin piikatytöt.” Voitteko kuvitella? Tämä tulee myös siitä samasta
hirvittävästä kurinalaisuudesta, jota heissä on. Tällainen kurinalaisuus ei ole jumalallista kurinalaisuutta. Luonto ei ole sellainen.

Jos katsotte luontoa, näette kuinka se on kaunis. Luonnosta ei koskaan löydy pahaa hajua. Ha, mutta jos ihmiset alkavat asua
siellä, silloin kaikki hajut tulevat. Mutta luonnossa ei ole hajuja. Luonto pitää itse huolta itsestään, se puhdistaa itsensä, se tekee
kaiken. Kaikelle on aikansa, kaikki pitää tehdä hieman verkkaisesti. Tarkoitan, että silloin, kun koti pitää siivota, silloin koti
siivotaan. Mutta jos huomionne on koko ajan sen siivoamisessa, tämän siivoamisessa, tuon puhdistamisessa, paikoilleen
laittamisessa – olette täysin kelvottomia, olette pölynimureita! - Ja kuka voi rakastaa sellaista naista, joka on koko ajan kuin
pölynimuri? Mutta jälleen, kuten tiedätte, Devillä on kaikki äärimmäisyydet, niin tämä on yksi äärimmäisyys.

Ja toinen äärimmäisyys ovat täysin piittaamattomat ihmiset, joita on Englannissa – todella piittaamattomia. He voivat elää
keskellä kaikenlaista epäpuhtautta, ja se menee liian pitkälle. On elettävä siinä keskellä. Siisteys on meitä varten, me emme ole
siisteyttä varten. Teille ei makseta siitä, te ette ole piikatyttöjä. Siisteys on hyväksi. Me pidämme siitä, joten me siivoamme,
mutta sen ei pidä olla niin, kaikki ovat paniikissa siitä; että ei ole aikaa edes puhua kenellekään, olla ystävällinen kenellekään,
eikä myöskään aikaa meditoida. Meditoidessaankin he katselevat ympärilleen, jos jotakin vaikka putoaa: “Voi Luoja!” ja menevät
nostamaan sen ylös. En ihmettelisi vaikka kirkossakin he alkaisivat tehdä niin! Ei ole kurinalaisuutta meditoida, meditoida ja
tehdä jumalallista työtä, kurinalaisuutta noudattaa Jumalan tahtoa – se puuttuu.

Ennen kuin kurinalaisuus tulee, monet asiat, joita teette, ovat hyvin maallisia ja typeriä, hyödytöntä elämän hukkaa, ei mitään
itsekunnioitusta. Sahaja-joogeina meillä pitää olla kurinalaisuutta meditaatioon. Tämä Voima, Amba, tuntee sinut hyvin: Hän
tietää menneisyytesi, ja Hän tietää millainen persoona olet. Kun alat tarkkailla itseäsi ja nähdä itsesi sisälle, “mitä minussa on
vikana?” ja saavuttaa täydellisen tasapainotilan, “mitä minun pitää tehdä?” – niin kaikkein ensimmäiseksi sinun on meditoitava.
Minun on kerrottava teille: siihen ei ole muuta keinoa. Joku sanoi: “Äiti, olen lopettanut tämän syömisen, olen lopettanut tuon



syömisen” – ei mitään tulosta. “Äiti, teen tällaista ja seison päälläni” – ei auta. Teidän pitää meditoida, ja meditointia pitäisi olla
hieman ja hieman illalla. Älkääkä katsoko kelloanne kun meditoitte. Meditaatioon on varattava aikaa kaikissa tilanteissa.

Se ei vie aikaa juuri ollenkaan. Olen nähnyt naisten uhraavan niin paljon aikaa valmistautumiseen, että jos he käyttäisivät vain
kymmenesosan siitä ajasta meditaatioon, niin he eivät tarvitsisi kovinkaan paljon ehostusta. Iho paranee, hiukset paranevat,
kasvot paranevat, kaikki toimii paremmin. Teidän ei tarvitse käyttää mitään, ei tarvitse käyttää parfyymejä tai yhtään mitään
muutakaan, sillä teidän kehonne tulee olemaan täynnä parfyymiä. Saatte kaikkea itsellenne. Meidän pitää ennen kaikkea
antautua Jumalan tahdolle. Tämä on sahaja-joogeille erittäin tärkeää. Heti kun antaudutte, kaikki ongelmanne ratkeavat.
Luovuttakaa myös ongelmanne. “Luovutan kaiken Sinulle, Jumala, Sinä ratkaiset ongelmat.

Sinä teet sen.” Se on niin täsmällinen, niin tehoava, niin tehokas Voima. Ja ennen kaikkea se rakastaa teitä, pitää huolta ja antaa
anteeksi. Vaikka tekisitte virheitä, se antaa anteeksi: “Kaikki hyvin, kaikki on kunnossa.” Se haluaa teidän kaikkien istuvan
valtaistuimillanne ja nauttivan voimastanne. Kaikki se mitä tarvitaan, tapahtuu suurella huolella. Navaratri on nyt
kymmenennessä päivässään, joka on kaikkein tärkein teille kaikille, koska Paramchaitanya tulee aktiiviseksi. Sen aktiivisuudesta
tiedätte, että siitä on tullut hyvin voimallinen, ja jos kukaan yrittää olla ilkeä teille, tai yrittää aiheuttaa teille ikävyyksiä – “Minun ei
tarvitse kantaa huolta siitä.” Se ottaa asian hoitaakseen. Kaikki väärät teot, joita olette tehneet, kaikki huono karma, jota olette
saaneet, joudutte tietenkin vastaamaan siitä. Mutta jos olette oivaltanut sielu, se päättyy siihen; ette ole enää sillä tasolla.
Voidaan sanoa, että tavallisia ihmisiä voidaan syyttää rikoksista, mutta jos te nousette kuninkuuden korkeammalle tasolle, silloin
kukaan ei voi syyttää teitä. Olette lain yläpuolella.

Samalla tavalla teille on tapahtunut niin, että kukaan ei voi koskea teitä, kukaan ei voi tuhota teitä, eikä kukaan voi estää teidän
edistymistänne. Vain te itse voitte tehdä sen. Eikä kukaan voi vahingoittaa Minua, mikään ‘rakshasa’ ei voi vahingoittaa Minua, ei
ole koskaan voinut. Mutta te voitte vahingoittaa Minua, koska tässä elämässä olen ottanut teidät omaan kehooni, ja työstän
asioita omassa kehossani, teidän puhdistumistanne, kaikkea, mikä on vaikea tehtävä. Aivan alussa tämä Voima meni Aatamin ja
Eevan luo ja sanoi heille: “Teidän pitää saada Tieto.” Tämä lupaus oli siis täytettävä, ja se oli tehtävä, vaikka se on hyvin
vaarallinen tehtävä. Erityisesti lännessä on vaarallista saada ihmiset ymmärtämään, että he ovat osia kokonaisuudesta; se on
hyvin vaikea tehtävä. Ihmiset puhuvat suurista asioista. Nykyään ihmiset kirjoittavat artikkeleita, että mikään ei ole pysyvää, tiede
on rajallinen, eikä se ole ratkaissut ongelmiamme. Ihmiset kirjoittavat kaikenlaisia suuria kirjoja tästä. Mutta jos heille kirjoittaa,
että olemme löytäneet jotakin, he eivät halua nähdäkään. He eivät halua tavata.

He eivät halua olla missään tekemisissä. En oikein tiedä millaisia etsijöitä he ovat, kun heillä on niin suuri, pullistunut ego, ja he
ovat etsijöitä. Mitä he etsivät? Ego, ilmapallo – jos sinulla on iso ilmapallo, ja pudotat sen veteen, niin silloin pallo lähtee
menemään sinne tänne ilman päämäärää. Samalla tavalla nämä ihmiset ovat päämäärättömiä ja sanovat: “Me etsimme, me
teemme sitä, me teemme tätä” – ilman päämäärää, ilman ymmärrystä, ilman merkitystä elämälleen. He ovat täysin hyödyttömiä
ihmisiä. He eivät ole minkään arvoisia. Meidän on yritettävä niin paljon kuin mahdollista pelastaa niin monia kuin mahdollista.
Mutta niistä, jotka eivät halua tulla, ei tarvitse välittää, meidän ei tarvitse välittää. Heidän on pyydettävä sitä, heidän on
nöyrryttävä ja sanottava: “Haluamme tulla luoksenne” – vain silloin otamme heidät vastaan.

En koskaan kirjoita kenellekään sellaisia kirjeitä, että “Olkaa hyvä ja tulkaa tilaisuuteeni.” Kaikenlaiset gurut kirjoittivat
näyttelijöille ja muusikoille; Minä en kirjoita koskaan. Minä vain laitan ilmoituksen itsestäni, voitte tulla jos haluatte. Tällaiseen



ilmoitteluunkaan en ollut kovin halukas. Voitte kuvitella, että olemme nyt saattaneet hedelmiksi sen lupauksen, joka annettiin
kauan sitten, että te tulette saamaan Tiedon. Ja teillä on Tieto. Teidät pitää tunnistaa tästä Tiedosta, ja teidän pitää tietää, että
teillä on tämä Tieto, ja että Tieto voidaan antaa muillekin. Me voimme muuttaa tämän maailman kauniiksi, ja täyttää Adi Shaktin
vision. Hän loi teidät tätä tarkoitusta varten, nosti teidät ihmisen tasolta yli-ihmisen tasolle tätä tarkoitusta varten, ja se on teidän
trehtävänne. Jos tänään palvotte Minua Jagadambana, silloin tietäkää, -then know that että Jagadambakaan ei ole mitään
muuta kuin Adi Shakti. Vasta sitten kun te pääsette sille tasolle, jolla voitte pitää itsenne kurissa jumalallisella tavalla – kuten
jotkut ihmiset vieläkin polttavat: “Voi, ei se haittaa, me olemme tavallisia ihmisiä, voimme tehdä niin.” Hyvä on, menkää pois.

Älkää huolehtiko sellaisista. He jäävät jälkeen. Hyödyttömiä ihmisiä, minne he joutuvat? Luulen, että he jäävät roikkumaan
jonnekin ilmaan, koska nyt ei ole helvetissäkään paljon tilaa jäljellä, joten mitä heille sitten tapahtuu? Mutta kaikki tämä on teidän
saatavillanne; ainoa asia, joka teidän pitää tietää on se, kuinka kontrolloida itseänne, kontrolloida aistejanne. Emme pysty
kontrolloimaan itseämme edes pienissä asioissa. Jos emme pysty kontrolloimaan omia hevosiamme, kuinka voisimme päästä
tasolle, jonne meidän pitää pääst Älkää siis tuhlatko energiaamme kaikenlaisiin pieniin asioihin. Ajatelkaa vain, että teidän pitää
meditoida, teidän pitää nousta ja teidän pitää antaa se muillekin ihmisille. Tämä on täysin mahdollista, jos todella rakastatte
itseänne. Jos rakastatte itseänne, silloin ymmärrätte: “Tämän kehon, tämän mielen, kaikki olen saanut Jumalalta.

Kunka kaunis se onkaan. Nyt se on niin kaunis, ja Jumala käyttää sitä niin suurenmoiseen tarkoitukseen.” Teidät on valettu,
teidät on tehty tällaisiksi tähän saakka, mutta nyt teillä on vapaa tahto, ja tämän vapaan tahdon avulla teidän pitää nousta.
Tämän vapaan tahdon kautta teidän pitää ymmärtää, mitä pitää tehdä ja miten se tila voidaan saavuttaa. Se on luonnon reaktio.
Luonto reagoi aina ihmisiin. Luonnolla ei ole vapaata tahtoa, mutta Jumala reagoi, ja kun Jumalan reaktio alkaa toimia, silloin
huomaamme kaikkien asioiden tapahtuvan. Toivon, että voisitte kuunnella äänitystä puheestani Vishnumayasta, joka kertoo
erittäin hyvin, miksi kaikki katastrofit tapahtuvat, ja miksi ihmiset kuolevat niissä. Se oli oikein hyvä puhe ja toivon, että te kaikki
kuuntelisitte sen, ja kuuntelisitte aina uudestaan ja uudestaan. Minun puheeni ei pitäisi olla vain yhden illan ajanviete, vaan niiden
pitäisi olla sellaisia, joita yritätte ymmärtää. Mitä tahansa kerron teille on totuus, se on absoluuttinen totuus ja se on
hienojakoinen asia, josta kukaan ei ole ennen puhunut. Koska te olette saaneet oivalluksenne, koska te olette sahaja-joogeja,
Minä voin sanoa tämän teille.

Jumala siunatkoon teitä.
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Diwali-puja, Timisoara - Romania, 25. lokakuuta 1992.

Kaikki varmaankin ymmärtävät venäjää. Hienoa. Diwali-puja. Kuulevatko kaikki? Kysy, kuulevatko he. Käännä se uudestaan. He
eivät kuule. Sano uudestaan: tänään me juhlimme … Hyvä. Voisitko ottaa selvää, kuulevatko he sinua. Voisitte kaikki yrittää
opetella englantia, joka on hyvin helppo kieli, niin silloin olisi helpompaa. Istukaa alas, istukaa tähän. Kyllä. Istukaa vain siinä
Minua vastapäätä, Minuun päin, kasvot Minuun päin. Jos istutte Minuun päin, se on parempi. Noin on ihan hyvä. Nyt on hyvä.
Istukaa Minuun päin, ei yleisöön päin. Istukaa Minuun päin. Tänne päin. Kyllä, täällä on tilaa. Haluaisin vain sanoa, että voisitte
kaikki opetella englantia, se ei ole vaikeaa, opetelkaa puheideni nauhoituksista. Puheideni nauhoituksista. He voivat oppia,
yrittää opetella englantia puheistani. Jos istut Minuun päin, silloin … Käänny Minuun päin, silloin on parempi. Istu kokonaan
Minuun päin, älä istu sivuttain. No nyt on hyvä. Voisitko kääntää nyt? Tietysti, rakkauden kieli on universaali, sillä ei ole
kirjoitusmerkkejä, siinä ongelma, eikä ole sanojakaan. Joogini: ”Shri Mataji, olen pahoillani. Olen niin ...” Väsynyt. Joogini: “Ei
väsynyt. Täynnä tunteita. Liian täynnä tunteita. En saa kiinni sanoistanne. Kaikki on sekaisin päässäni, kaikki kielet. Saanko
pyytää jonkun muun kääntämään? Minusta tuntuu, että en saa kiinni sanoista.” Kyllä sinä pärjäät. Ei hätää. En tiedä, miten sen
sanoisin, olen itsekin täynnä tunteita. On niin ihanaa olla yhdessä täällä kaikkien kanssa, ympäri maailmaa. Olemme kaikki
sidoksissa yhteen puhtaassa rakkaudessa. Ja venäläisetkin ovat saapuneet onnellisesti perille. Heidän piti käydä läpi hieman
‘tapasyaa’. Diwalin merkittävimmät asiat ovat jakautuneet viiden päivän ajalle. Joogi: “Shri Mataji, Svetlana Leningradista on
täällä.” Onko hän täällä? Svetlana, tule tänne. Oletko sinä kunnossa? Ota rauhallisesti. Jollakin tavalla ne muodostavat
kokonaisuuden. Nämä viisi päivää ovat yksi kokonaisuus. Niillä on erilaiset ominaisuudet, mutta jokaisessa ominaisuudessa on
yhteisenä asiana se, että Jumalatar on pääroolissa. Ensimmäisenä päivänä kunnioitetaan talon emäntää, jolloin hänelle
ostetaan jokin käyttöesine keittiöön tai hänen käyttöönsä, tai se voi olla myös jokin lahja. Sanotaan, että naisia pitää kunnioittaa,
mutta heidän pitää myös olla kunnioituksen arvoisia. Jos he eivät ole kunnioituksen arvoisia, miten heitä voi kunnioittaa? Minun
täytyy nyt varoittaa teitä kaikkia länsimaisista vaikutuksista. Lännen kulttuurissa rahasta on tullut kaikkein tärkein asia. Joogini:
“Anteeksi Äiti, mutta hän ei ehtinyt kääntää romaniaksi.” Joogini: “Hän ei ehtinyt kääntää.” Mitä sanoit? Joogini: “Hän ei
kääntänyt romaniaksi. Vain minä käänsin.” Anteeksi, anteeksi. Koska lännessä rahasta on tullut kaikkein tärkein asia. Moraali,
luonne, koko arvojärjestelmä on hävinnyt, joten meidän sahaja-joogien pitää saada kaikki sellainen loppumaan. Oletko valmis?
Joogini: “Hän käänsi jo.” Anna hänen kääntää ensin, ja sitten sinä. Niin on helpompi Minulle. Ensiksi meidän pitää ymmärtää, että
yhteiskunta on täysin riippuvainen Gruha Lakshmeista, joka tarkoittaa, että talonemännän on oltava nainen, jolla on hieno,
arvokas luonne, ja hän nauttii kunnioitusta. Yhteiskunta on hänen vastuullaan. Hänen vastuullaan on rauhan ja ymmärryksen
luominen, ja sen ilmentäminen, mitä rakkaus todella tarkoittaa. Luulen, että hänen vastuunsa on paljon vaativampi ja
hienojakoisempi, kuin miesten. Hän on myös perheen shakti, joten hänen ei pidä käyttäytyä tavalla, joka on sopimatonta tai
epäkypsää. Esimerkiksi jokainen nainen haluaa tulla äidiksi, mutta länsimaissa monet naiset eivät halua sitä. Erityisesti
Amerikassa, koska he ajattelevat, että heidän vartalonsa menee pilalle, tai että jotain sellaista tapahtuu, että heidän miehensä
eivät enää pidä heitä viehättävinä. Niinpä miehen ja vaimon välillä on koko ajan menossa kilpajuoksu. Mies juoksee muiden
naisten perässä, ja monet naiset juoksevat myös miesten perässä tai sitten he dominoivat miehiään. Tässä kilpajuoksussa
lapset laiminlyödään, kodinhoito laiminlyödään, ja koko ajan pariskunta riitelee keskenään. Naisten ei pitäisi alistua tällaiseen
kilpajuoksuun. Heidän tulee pitää arvokkuutensa ja luonteensa. Heidän täytyy pitää huolta lapsistaan, eikä kantaa huolta
miehistään. Pahin asia, joka on yleisesti hyväksytty, on avioero, ja he pelkäävät, että miehet ottavat heistä eron, ja he jäävät
oman onnensa nojaan. Mutta lännessä on aina ehto, että jos mies esimerkiksi menee naimisiin toisen naisen kanssa, lapset ja
äiti saavat riittävästi rahaa tullakseen toimeen. Sellaisessa tilanteessa naisten pitäisi yrittää korjata miehiään ja taistella liiton
puolesta, mutta jos miehet eivät muutu, heidän pitäisi tulla täysin kiintymättömiksi. Jos mies haluaa mennä helvettiin, antaa
hänen mennä. Miksi te haluaisitte tehdä samoin? Teillähän on kuitenkin oma dharmanne, teillä on oma elämänne, ja teidän
pitäisi pitää huolta vain itsestänne, ja jos mies ei ymmärrä teitä, antakaa asian olla. Sellaista vastuutonta ja typerää miestä ei voi
kuin sääliä, mutta naisen ei pidä seurata miehensä esimerkkiä, koska teidän vastuunne on paljon laajempi. Teidän ei pidä yrittää
näyttää nuoremmalta ja tehdä koko ajan elämäänne surkeaksi yrittämällä pitää mies luonanne, koska sillä te menetätte
voimanne, shaktinne. Mutta jos miehellänne on hyvä luonne, silloin teidän pitää kunnioittaa ja tukea häntä kaikilla mahdollisilla
tavoilla, ja kestää häntä niin pitkälle kuin mahdollista. Eilen näin, että monet naiset olivat leikanneet hiuksensa. Älkää menkö

http://amruta.org/?p=16002


mukaan tällaisiin villityksiin, sillä siellä osataan huiputtaa. Olen nähnyt, mitä kaikkea kamalaa tapahtuu, kun ihmisiä houkutellaan
mainoksilla. Äskettäin Pariisissa kerrottiin, että hameiden pitäisi olla kuuden tuuman pituisia, ja nyt ei enää mistään saa pitkiä
hameita. Kuvitelkaa, kuinka kylmissä maissa monet saavat suonikohjuja. On tullut muotia hiuksille, vartalolle, kasvoille, on tullut
kaikenlaista joutavaa, mutta sahaja-jooginien pitää ymmärtää, mihin sillä pyritään. Teidän ei pitäisi langeta tällaisiin ansoihin. Te
olette siis perheenne jumalatar, teillä on shakti, ja teidän on oltava hyvin varovaisia. Ja sen lisäksi olette myös sahaja-joogineita,
joten teidän ei pitäisi antaa kenenkään koskea Sahasraraanne. Teidän voimanne tulee omasta siveydestänne. Tuhannet
intialaiset naiset surmasivat itsensä, koska eivät halunneet kenenkään miehen koskevan heihin. Nyt te kuulutte
sahaja-kulttuuriin, ja sahaja-kulttuurissa meidän on käyttäydyttävä hyvin arvokkaasti ja kypsästi. Pieninä tyttöinäkin olette
jumalattaria, silloin olette viattomia. Sitten menette naimisiin. On suuri asia olla naimisissa oleva nainen, se on hyvin suotuisaa.
Naimisiinmenon jälkeen saatte lapsia. Se on vieläkin suurempi kunnia teille, koska silloin olette äitejä. Me emme ole
näyttelijättäriä, olemme äitejä, ja teidän pitää olla ylpeitä äiteydestänne, ja teidän pitää olla ylpeitä lapsistanne. Sitten teistä tulee
isoäitejä. Se on todella suuri saavutus, ja teidän pitää olla ylpeitä iästänne, että olette isoäiti. Jos pinnistelette näyttääksenne
nuorilta, tulette näyttämään hyvin vanhoilta. Katsokaa Äitiänne, olen seitsemänkymmenen ikäinen, enkä näytä ollenkaan
ikäiseltäni, näin he sanovat. En ole koskaan piitannut ulkonäöstäni. Ei Minulla ole aikaa, Minulla on niin paljon lapsia. Minulla ei
ole aikaa, Minulla on niin paljon lapsia. Olen myös hyvin ylpeä iästäni. Iän myötä kasvatte, kypsytte, tulette viisaammiksi, ja teillä
on kaikki persoonallisuutenne tuomat hyödyt. Jos todella kunnioitatte ikäänne, silloin ihmiset tulevat luoksenne pyytämään
neuvoja ja apua, ja silloin voitte kertoa Sahaja Yogasta. Näistä markkinamiehistä on niin paljon ongelmia, kun he yrittävät riistää
naisia. En halua puhua siitä näin Diwalina, joten yritän kertoa teille Lakshmista, Lakshmin symbolista. Shri Lakshmi on naiseuden
täydellisyyden symboli. Hän tuo hyvinvointia, vaurautta ja suotuisuutta. Hän tuo ymmärrystä, anteliaisuutta, rauhaa ja iloa. Hän
on kaikkien siunauksien antaja. Lakshmin symboli on se, että Hän seisoo lootuksen kukalla, joka on väriltään vaaleanpunainen.
Vaaleanpunainen on äitiyden lämmön väri. Intiassa pientä tyttöäkin kutsutaan ‘äidiksi’. Lakshmin monien ominaisuuksien
symbolisuus on se, että Hän on hyvin lämmin henkilö; Hän pitää kädessään lootusta, joka on myös vaaleanpunainen väriltään,
mikä viittaa Hänen lämpöönsä. Jopa kummallinen hyönteinen, jolla on kaikenlaisia piikkejä kehossaan, pääsee lootukseen ja
löytää sieltä paikan, jossa voi levätä. Hän saa kaikki vieraat tulemaan kotiinsa ja tarjoaa heille parhaan yösijan ja parasta ruokaa.
Tavallisesti miehet tuovat vieraan kotiin ja vaimo ottaa hänet vastaan ja pitää huolta hänestä. Tämä kertoo meille siitä, että
meidän on pidettävä huolta kaikenlaisista vieraista, jotka tulevat kotiimme, ja meidän on täydellisesti omistauduttava
ulkopuolelta tulevan vieraan huolehtimiseen. Lakshmi seisoo lootuksen kukalla ja pitää yllään vaaleanpunaista saria. Se
tarkoittaa, että teidän pitää olla tasapainossa, jotta voisitte seisoa lootuksen kukalla, koska Hän on veden ympäröimä, ja siellä
on monenlaisia eläimiä ympärillä; petomaisia ihmisiä, jotka yrittävät viekoitella Häntä, joten Hänellä täytyy olla täydellinen
tasapaino. Hän pitää lootuksia kahdessa kädessään, kolmannella kädellään Hän antaa ja neljännellä siunaa. Tämä tarkoittaa
sitä, että naisen pitää olla antelias, hänen pitäisi aina antaa muille eikä ottaa itselleen. Hänen ei pitäisi tuhlata rahaa itseensä
antamatta mitään lapsille, vieraille tai muille ihmisille. Eli Lakshmin täytyy olla se, joka antaa, jonka täytyy olla antelias. Olen
nähnyt Sahaja Yogassa miehiä, jotka ovat anteliaita, mutta heidän vaimonsa eivät, ja silloin he joutuvat kärsimään. Mutta jos
vaimo on antelias, hänet palkitaan, ja koko perhe palkitaan satakertaisesti. Anteliaisuus on sellaista, että yksi ovi on auki, jonka
kautta kaikki tulee sisään, ja sitten avaatte toisen oven antamalla, jolloin kierto on erittäin hyvä. Nautin kaikkein eniten
anteliaisuudestani, jos se nyt on anteliaisuutta, ja teidän kaikkien pitäisi nauttia anteliaisuudesta. Anteliaisuus on niin
palkitsevaa, niin palkitsevaa, että on aivan uskomatonta, kuinka jumalaiset voimat auttavat anteliasta. Kerron esimerkin. Eräs
ystäväni kertoi haluavansa sarin, joka oli valmistettu ulkomailla, sellaisen tuontisarin. Minulla oli kaksi sellaista, ja kerroin eräälle
toiselle naiselle, joka oli hyvin kitsas, että haluaisin antaa ne kaksi saria ystävälleni. Hän sanoi: “Teillä on vain nämä kaksi jäljellä,
miksi haluatte antaa ne hänelle?” Hän oli saita luonteeltaan. Juttelimme keittiössä, mutta sitten joku soitti ovikelloa, ja avasin
oven. Siellä oli mies, joka toi kaksi afrikkalaista saria, koska eräs nainen, joka oli käynyt Afrikassa, lähetti ne Minulle. Kysyin:
“Miksi hän lähetti Minulle sareja?” Mies vastasi: “Koska hän oli saanut Teiltä sareja lähtiessään, joten hän lähetti nämä Teille.” Ja
kun avasin sarit, ne olivat täsmälleen samanlaiset kuin ne, jotka Minulla oli. Otin esiin molemmat sarit ja näytin naiselle: “Näetkö,
näin asiat hoituvat.” Näin asiat aina menevät. Saat kaiken takaisin itsellesi, kun olet ystävällinen ja antelias muita kohtaan.
Huomaatte myöhemmin itsekin, ja monet ovat sen jo huomanneet, että raha vain virtaa heidän luokseen. He eivät voi ymmärtää,
mistä raha oikein tulee. Kaikki vain järjestyy niin, että saatte rahaa aina, kun sitä tarvitsette. Teidän ei pitäisi kantaa huolta
rahasta. Unohtakaa se, ja se tulee luoksenne. Ihmiset, jotka laskevat tarkasti rahojaan koko ajan, joka aamu, eivät ole koskaan
tyytyväisiä, eikä heillä ole minkäänlaisia siunauksia. Mutta jos vain jätätte rahasta huolehtimisen Jumalalle, kaikki järjestyy.
Meidän pitää siis ymmärtää, että kaikki on Kaikkivaltiaan Jumalan käsissä. Kun olette tulleet Sahaja Yogaan, teidän ei tarvitse
huolehtia yhtään mistään. Jättäkää kaikki Jumalan käsiin, ja kaikki järjestyy. Teidän ei tarvitse kertoilla ihmisille: “Voi, olen niin



huolissani, minulla ei ole rahaa, minulla ei ole rahaa.” Se osoittaa, että ette vielä ole sahaja-joogeja. Jos haluatte parantaa
naapureitanne, ystäviänne tai maatanne, silloin teidän pitää ensin olla hyvin kypsiä sahaja-joogineita. Lakshmi on jo heränneenä
teissä. Hän on teidän Nabhi-chakrassanne. Jos Lakshmi on herännyt teissä, miksi huolehtisitte rahasta? Sitten tällä Hänen
viimeisellä symbolisella kädellään Hän kertoo: “Ihmiset, jotka ovat suojeluksessanne, teidän on pidettävä huolta heistä.” Se
tarkoittaa, että teidän pitää siunata kaikkia, joita kohtaatte, ja teidän pitää huolehtia kaikista, jotka ovat vastuullanne. Lakshmin
symboli ei koske vain naisia, vaan paljon myös miehiä. Liiketoiminnassa mukana olevan miehen pitää kunnioittaa vaimoaan, ja
hänen vaimonsa pitää olla kunnianarvoinen. Jos hän ei ole sitä, silloin perhe ei saa suotuisuutta osakseen. Saatte kaikki nämä
Lakshmin siunaukset itsellenne, jos vaimonne on hyvä ihminen. Lakshmin symboli ilmentää sellaista persoonallisuutta, jollaista
odotetaan naiselta tai mieheltä, jolle on siunautunut rahaa. Kerroin teille, mikä Diwalin ensimmäinen päivä on, ja mikä on toinen
päivä, mutta pääasia on se, että Diwali-päivänä, meidän pitää palvoa Lakshmia. Tänään, kun me palvomme Lakshmia, myös
miesten tulee tietää, että heillä täytyy olla täydellinen tasapaino elämässään, että heidän tulee olla anteliaita ja pitää huolta
ihmisistä, jotka ovat heidän vastuullaan. Kuten sanoin, tähän liittyy monia asioita, mutta yksi tärkeimmistä on se, että Shri Rama
tappoi Ravanan kymmenen päivää aikaisemmin, ja Hänet kruunattiin… siis tänä päivänä, Hänet kruunattiin tänä päivänä. Hänen
vaimonsa oli Sita, ja Hänestä tuli kuningatar, ja heidän elämänsä osoitti, kuinka Hän omistautui täydellisesti miehelleen. Sahaja
kulttuurissa meidän pitää olla aivan erityisiä ihmisiä. Emme voi olla kuin muut, jotka vain juoksevat rahan perässä ja tekevät
kaikenlaista tuhotakseen itsensä. Joten Sahaja-kulttuurissa meidän pitää meditoida, ja saada tyydytystä kaikesta siitä, mitä
meillä on sisällämme, ja meidän pitää myös olla kuin Lakshmi-lapset, Lakshmin lapset. Olemme nyt ymmärtäneet nämä kaksi
ominaisuutta, eli Lakshmi täyttää kaikki rahalliset tarpeemme, ja lisäksi Hän antaa meille kaiken tasapainon, kaiken ilon, kaiken
siunauksen perheessä. Meidän ongelmamme on se, että vasta sitten kun meditoimme, vasta sitten kun saavutamme
tyytyväisyyden, voimme nähdä Jumalaisen Voiman työn tulokset. Jos kaikki Itä-Euroopan maat palvoisivat Lakshmia tai voidaan
sanoa, että palvoisivat omaa Kundaliniaan, silloin koko rahaan liittyvä ongelma ratkeaisi. Sellainen muutos tulee tapahtumaan,
että niistä maista, jotka nyt näyttävät olevan köyhempiä kuin muu Eurooppa, tulee aika rikkaita Shri Lakshmin siunausten
ansiosta. Nyt Minun on vietävä teidät elämän hienojakoiselle puolelle, ja se hienojakoisuus on sitä, että Shri Lakshmin tai
Mahalakshmin siunauksien avulla olette nyt saavuttaneet Itseoivalluksenne. Mahalakshmin periaate on antanut teille
ylösnousemuksen, ja Mahalakshmin periaate on se, että nousette paljon ylemmäksi maallista elämäänne: Itseoivalluksen
valtakuntaan. Hänen siunauksiensa ansiosta teistä itsestänne tulee kuin lootuksia. Nyt teistä tulee Diwalin toinen ominaisuus,
joka tarkoittaa ‘valojen rivistöjä’. Shri Raman kruunaamisesta tai mistä tahansa Shri Lakshmin ominaisuudesta tulee teidän oma
kruunaamisenne. Se tarkoittaa, että olette nyt astuneet Jumalan Valtakuntaan, ja kun nyt olette siellä, silloin automaattisesti
olette siunattuja, koska olette Jumalan Valtakunnan kansalaisia. Ja kun olette tulleet lootuksiksi, silloin alatte levittää
tuoksuanne kaikkialle. Ette pidä tätä iloa itsellänne, vaan teistä tulee anteliaita, ja menette kaikki jakamaan sitä muille. Toisella,
alemmalla tasolla oleva anteliaisuus on muuttunut täksi universaaliksi rakkaudeksi. Mitä tahansa saatte itsellenne, kaikki ilo,
tyytyväisyys, värähtelyt, tieto, kaiken sen haluatte antaa myös muille ihmisille. Haluatte levittää sitä, koska teillä on nyt
todellisuus, ettekä halua pitää sitä vain itsellänne, vaan ajattelette, että on tärkeää, että kaikki maailman ihmiset saavat tietää
Todellisuudesta. Näiden valojen sytyttämisen merkitys on siinä, että te olette nyt valoja. Tänään on vuoden pimein yö. Tänään yö
on kaikkein pimein. Samoin päivät ovat pimeimpiä. Kaikkein pimeimmät päivät. Pimeimmät. Tämä on ‘Kali Yuga’ ja tämä on
‘ghor’ Kali Yuga, joka tarkoittaa kaikkein pahinta aikaa, jolloin pahimmat asiat tapahtuvat, ihmiset laskeutuvat pahimmalle
tasolle. Tänä aikana meidän on esiteltävä Sahaja Yoga heille. Tiedätte millaisia koettelemuksia on käytävä läpi, jotta ihmisten
aivojen kova kuori saataisiin rikottua. Mutta se toimii, asiat ovat loksahtaneet kohdalleen. Se toimii. Asiat ovat loksahtaneet
kohdalleen. Se on tapahtunut. Nyt teidän on sytytettävä monia valoja. Me kutsumme sitä nimellä ‘deepawali’. Diwali on
deepawali, joka tarkoittaa ’valojen rivistöjä’. Nyt kun meitä on niin paljon juhlimassa Diwalia, olen varma, että meillä tulee
olemaan sellainen valosoihtu, joka loistaa ympäri koko maailman. Muistakaa, että ette ole vain pieni pisara, vaan teistä on tullut
valtameri ja teidän pitää levittäytyä. Istutte nyt valtaistuimillanne, ja teillä on voimanne. Teillä on kaikki voimat sisällänne, teidän
pitää vain tuoda ne esiin. Teidän pitää vain tuntea itsenne, ymmärtää itseänne, mikä teidän vastuunne on. Olette pyytäneet valoa,
nyt teillä on valo. Teistä on tullut valoja, antakaa nyt valoa muille. Saavuttakaa tila, jossa valo on päänne päällä, Sahasrarassanne
ja sydämessänne. Te ette ole tavallisia ihmisiä. Älkää koskaan ajatelko niin. Oikeastaan Sahaja Yogaan tulee vain niin sanottuja
‘tavallisia’ ihmisiä. Jeesus on sanonut: “Sydämiltään nöyrät perivät maan”. Te olette siis nöyräsydämisiä ja ajattelette aina, että
olette tavallisia, koska olette nöyriä. Mutta nyt erityisyys on manifestoitumassa, joten hyväksykää se. Se erityisyys on sitä, että
teillä on kaikki voimat, ja olette täysin nöyriä ihmisiä. Diwalin juhlimisen pitää olla sellaista, että kannamme valoa kaikkialle
maailmaan ja valaisemme niin monta ihmistä kuin pystymme. Mitkään yksityiset asiat, tai omat ongelmat eivät ole tärkeitä.
Tästä siis on kysymys, että ymmärtäisimme, että meillä on tietty asema, jota kenelläkään muulla tässä maailmassa ei ole. Kun



ymmärrätte tämän, oma arvostuksenne kasvaa, ja näette itse, mitä teidän pitää tehdä. Siispä kaikkien pitää tänään päättää ja
vannoa, että teemme kaikkemme Sahaja Yogan levittämiseksi, nöyryydellä. Nyt pidämme pujan, ja tässä pujassa kaikkien pitää
luvata itselleen, että luotte Deepawalin jokaiseen kotiin, jokaiseen maahan, koko maailmaan. Jumala siunatkoon teitä kaikkia.
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Puja for the 70° Birthday, New Delhi (India), 21 March 1993.

Jopa Minun on vaikea puhua, kun näen näin paljon sahaja-joogeja täällä kasvot loistaen, jotka ovat tulleet joka puolelta
maailmaa, aivan kuin visioni olisi tänä päivänä käynyt toteen.

Näen teissä huomispäivän vapahtajat, jotka tulevat pelastamaan tämän maailman kaikilta Kali Yugan kauheuksilta, joita on
ympärillämme. Ne lähestyvät meitä joka puolelta, kun taas te olette syntyneet uudestaan ja nousseet ylös 'Kali Yugan' (pimeyden
aikakauden) mutalammikosta ja muuttuneet kauniiksi, monen värisiksi lootuksiksi, monisävyisiksi, tuoksuviksi ja kauniiksi. Sen
sijaan, että te juhlitte Minun syntymäpäivääni, olisi parempi Minun juhlia teidän syntymäpäiviänne. Kuten aikaisemmin kerroin, te
olette suuria etsijöitä, totuuden ja rakkauden etsijöitä, ja siksi kaikki on onnistunut, muuten se olisi ollut mahdotonta. Jopa yhden
ihmisen muuttaminen on vaikeaa, mutta te olitte niin herkkiä ja syviä, että tämä hienojakoinen tieto saattoi jotenkin päästä
sisälle olemukseenne. Se on uskomatonta. En itsekään pysty uskomaan, millaisia suurenmoisia ihmisiä on syntynyt tähän 'Kali
Yugaan'. Kukaan ei usko, että näin monta pyhimystä voisi olla tässä edessäni, näin monta 'walia' ja 'nalia' istuu edessäni.
Henkisyyden historiassa ei mitään tällaista ole ennen tapahtunut. Taivaassakin on vain muutamia jumalolentoja, ei kovin monia.

Toinen toistaan parempia, kaunissydämisiä, terävä-älyisiä ja aktiivisella huomiolla varustettuja ihmisiä… Kiitän teitä kaikkia, että
tänä 70. syntymäpäivänäni saan nähdä teitä näin monta; en olisi ikinä osannut odottaa sitä. Sahaja Yogahan aloitettiin yhdestä
ihmisestä, ja aluksi tuli sellaisiakin, joista jotkut olivat vallanhaluisia ja rahanahneita, ja kaikenlaiset ihmiset aiheuttivat meille
ongelmia. Koko ajan tuli lisää ongelmia, ja monet etsijät olivat myös melko pinnallisia etsimisessään. Mutta nyt näen, että he
ovat kaikki kasvaneet kauniisti ylöspäin. En enää erota heitä toisistaan, niin hyvin he ovat kehittyneet. Sitoutumisenne Sahaja
Yogaan on suurin siunaus tälle maailmalle. En pystynyt tekemään tätä yksin, tiedätte sen. Jos olisin pystynyt, en olisi tarvinnut
teitä. Te olette kanavia, ja teidän pitää viedä tätä yhä vain pidemmälle. On todella hienoa, miten Delhin joogit ovat järjestäneet
kaiken. Aluksi kaikki jännittivät kovasti tulevaa 70. syntymäpäivääni.

En tiedä syytä, olipa se mikä tahansa, mutta Delhin joogit sanoivat: "Äiti, tällä kertaa aiomme viettää syntymäpäiväänne
Delhissä." Sanoin: "Kaikki haluavat mukaan, joten olkaa varovaisia, se ei tule olemaan helppoa vaan todella työlästä. Paikalle
tulee paljon ihmisiä." He eivät varmasti odottaneet niin monen tulevan. Ihmisiä tuli joka puolelta, sata sieltä, sata täältä. Kysyin:
"Oletteko huolissanne?" He vastasivat: "Ei, olemme siitä hyvin iloisia." Näin heidän innostuksensa, heidän järjestelynsä ja sen
miten he hoitivat kaiken. Ja mikä parasta: Delhi, missä asuu kaikenlaisia poliitikkoja ja on kaikenlaisia ryhmiä ja politikointia;
mutta Delhin Sahaja Yogassa ei harrasteta politiikkaa. Ei ole riitelyä.

Ei yritetä huijata muita. Se on hyvin merkittävää sellaisessa paikassa kuin Delhi, jossa joka päivä saa kuulla, että jopa
parlamentissa ihmiset käyvät toistensa kimppuun. Ehkäpä juuri tällaiseen helvettiin piti hyvyyden syntyä ja tulla esiin
sahaja-joogien kautta. Sahaja Yoga -tietous on, kuten tiedätte, äärimmäisen syvällistä, eikä sen ole helppoa päästä sellaisten
ihmisten sisälle, jotka kutsuvat itseään intellektuelleiksi, tai jotka elävät ehdollistumiensa orjina. Eli yhtäällä meillä on suuri
tietämättömien ihmisten joukko, ja toisaalla joukko, joka elää omien aivojensa vankina. Molemmat elintavat ovat hyvin karkeita.
Mutta tapa, jolla he ovat imeneet itseensä tätä hienojakoista Jumalallisuuden nektaria, on jotain uskomatonta. Kukaan ei voi
edes käsittää, että Minun syntymäni jälkeen niin moni (etsijä) on syntynyt tähän maailmaan, ja ehkä muutama harva myös sitä
ennen. He syntyivät tähän maailmaan heti Minun syntymäni jälkeen, jotta pääsisivät Sahaja Yogaan. Mutta kun näin maailman,
olin kauhuissani, kauhistuin enemmän kuin itse pyhimys Kabira.

Mietin: "Miten voin puhua tästä kenellekään?" En tiennyt miten ottaa esille asia perheeni kanssa. Se oli mahdotonta, oli niin
paljon tietämättömyyden pimeyttä. Kuinka he voisivat uskoa, että oli olemassa todellinen Jumalallisuus, täydellisyys
odottamassa heitä? Kaikki uskoivat johonkin uskontoon, jolla ei ollut mitään yhteyttä todellisuuteen. En pystynyt edes
kuvittelemaan tapaa, jolla olisin voinut kertoa siitä heille. Muistan ensimmäisen tapauksen, kun olimme Nargolissa, jossa olin
avannut Sahasraran. Ensimmäinen oivalluksen saanut oli eräs jalokivikauppias Gujaratista. Mutta heti kaikki muut - heitä oli ehkä
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35 henkilöä - aloittivat: "No tietysti, kun hän on rikas jalokivikauppias, niin Äiti antoi hänelle oivalluksen." Se oli varmaan
ensimmäinen ja viimeinen kerta, kun todella suutuin.

Aloin huutaa heille: "Te kelvottomat, tyhjänpäiväiset ihmiset, ette koskaan pääse Jumaluuden luo." Ajattelin todella lopettaa
siihen paikkaan. Oli synnyttävä uudelleen, toisena aikana, jolloin ihmiset ymmärtäisivät mitä on Sahaja Yoga. Mutta sen jälkeen,
yhtäkkiä, ihmiset alkoivat tuntea viileää tuulta käsissään, heti huutamiseni jälkeen. Kuvitelkaa. He sanoivat: "Äiti, tiedättekö, me
tunnemme sen. Se toimii meissä. Se virtaa meistä." Meillä oli siis kaksitoista ihmistä, ja yksi nainen, jolle oli antanut oivalluksen
jo aikaisemmin, hän oli neljästoista. Meillä oli siis aluksi vain nämä neljätoista sahaja-joogia, joille kaikki oli jotain aivan
käsittämätöntä.

He olivat täysin tyrmistyneitä. He eivät tienneet mistä oli kysymys. Sitten yllättäen eräässä tilaisuuksistamme eräs nainen, jonka
joku 'brahmin' (hindupappi) oli riivannut, alkoi hokea: "Jagadamba, Jagadamba." He eivät ymmärtäneet sitä. En koskaan kertonut
kuka Minä olin. En myöskään kieltänyt. Sitten nainen alkoi lausua runoa "Saundarya Laharista" sanskritin kielellä, vaikka oli vain
palvelijatar. Ja miehen äänellä. Kaikki olivat järkyttyneitä, että 'bhuutit' alkoivat puhua hänen kauttaan. Sitten nainen lähti pois.

Tämän tapauksen jälkeen ihmiset alkoivat tutkia asiaa. He halusivat pitää Minulle Pujan, ensimmäistä kertaa ja omassa
kodissani. Vieläkään ihmiset eivät olleet aivan varmoja tekivätkö oikein. Paikalle kutsutut brahminitkin sanoivat: "'Saptasadi' on
hyvin vaikea Puja, ja teille voi tapahtua jotakin." Mutta Pujan jälkeen he sanoivat: "Mitään pahaa ei tapahtunut, tunnemme
olomme paljon paremmaksi." He tunsivat viileän tuulen, ja koko ilmapiiri muuttui. He alkoivat ymmärtää, että Sahaja Yoga on
'Yuga Dharma', eli tämän aikakauden, 'Kali Yugan' dharma, ja niin 'Sahaj Dharmasta' tuli tämän aikakauden dharma. Tämä 'yuga'
(aikakausi) on hyvin vaikea, se on totta. Vasta vaikeuksien kohdatessa meistä tulee kiihkeitä etsijöitä, ja se on tapahtunut teille
kaikille, ja olette huomanneet, että joka paikassa ihmiset seuraavat kaikenlaisia asioita, eivätkä kuitenkaan ole päässeet yhtään
mihinkään. Kuin toukat koteloissaan he hakkasivat päätään sinne tänne.

He saivat oivalluksensa hyvin nopeasti, ja kun he kertoivat Minulle etsimisestään ja mitä kaikkea he olivat saaneet kokea, olin
hämmästynyt. Kuinka tämä etsiminen toimi heidän sisällään ja työnsi heitä kohti Sahaja Yogaa. Samalla on myös kerrottava,
että moni joutui hukkateille ja väärien gurujen kynsiin. Siitä huolimatta meillä on paljon sahaja-joogeja. Olette omien maidenne
edustajia, mutta siellä on vielä paljon ihmisiä odottamassa. Intiassakin on paljon enemmän. Olette täällä vain edustamassa
heitä. Tämä määrä voidaan moninkertaistaa, mutta en tiedä kuinka paljon heitä on siellä. Monet ovat kysyneet: "Kuinka paljon
sahaja-joogeja on?" Vastaan: "En tiedä."

"Ette tiedä?" "En. Emme koskaan ole pitäneet kirjaa siitä." He eivät voi ymmärtää sitä. Sanoin: "Meillä ei ole toimistoa, ei
pöytäkirjoja. Minulla ei ole sihteeriä. En osaa kirjoittaa koneella. En osaa edes kirjoittaa shekkiä." He eivät voi ymmärtää, miten
Minunlaisiani ihmisiä voi olla nykyaikana. Mutta kaikki asiat vain jotenkin tulevat hoidettua.

Huolimatta kaikesta nykyajan tietämättömyydestäni, kaikki asiat hoituvat aivan täydellisellä tavalla kuin kauko-ohjattuna.
Kaikesta tästä en ole koskaan puhunut sanaakaan, en mitään. En ole koskaan puhunut siitä, miten asioiden tulisi olla. En edes
kertonut kuinka monta ihmistä tarvitaan. Mutta näettekö kuinka spontaanisti kaikki on toiminut, koska olette kaikki sitoutuneita,
ja se sitoutuminen antaa teille kaikki organisoinnin edellytykset. Olette nähneet kuinka monet asiat ovat järjestyneet, koska
Paramchaitanyakin on tullut 'Krita Yugaan' (Henkisyyden Aikakausi), jossa Se toimii ja hoitaa kaiken. Myös tämä tukee teitä
täydellisesti. Esimerkiksi poliisit kertoivat, että täällä asuu muslimeja ja he saattavat olla vaaraksi. He saattavat vahingoittaa
teitä. Kysyin: "Mitä muslimeja he ovat?"

He vastasivat: "Täällä asuu Nizamuddin Aulian seuraajia." Sanoin: "He eivät vahingoita meitä. Miksikö? Koska hän oli 'suufi' ja
suuri oivaltanut sielu, ja häntä seuraavien ihmisten täytyy, ainakin suurimman osan, uskoa suufilaisuuteen. Miten he voisivat
vahingoittaa meitä?" Sanoin: "Huomenna aamulla pukeutukaa kaikki heidän tšadoriinsa (kaapuun)." Ja tämä teki niin suuren
vaikutuksen, että he tulivat kaikki tänne aamulla ja olivat hyvin kohteliaita. He tulivat luokseni ja antoivat Minulle yhden tšadorin,
ja sanoivat: "Olemme Teidän omianne," ja kaikkea tällaista. Hänen oppilaansa oli Amir Khusrau, toinen todella suuri suufi, ja olen
aina ihaillut hänen runojaan ja myös sitä, kuinka Nizamuddin eli ylevää ja jumalallista elämää. Kaikki paikalla olleet muslimit
laittoivat kätensä Minua kohden ja sanoivat: "Tunnemme viileän tuulen."



Sanoin: "Se on 'Ruh'." "Aah, tämä on 'Ruh'." Kun nämä ihmiset alkavat tuntea 'Ruhn', heistä tulee hyvin nopeasti sahaja-joogeja, ja
teidän pitää ehkä hankkia... Suufeja on paljon kaikkialla maailmassa. Keräämme heidän osoitteensa, ja aiomme tavata heitä;
sitten teidän pitää ehkä hankkia toinen iso telttakatos, ehkä kaksi kertaa isompi, tai kolme kertaa. Jos Delhin joogit eivät pelkää
isoja ihmismääriä, voimme ehkä pitää Pujan uudestaan Delhissä. Nykyisellään Delhi on myllerryksen keskellä, ja meidän täytyy
olla täällä rauhoittamassa sitä, antamassa viisautta niille ihmisille, jotka ovat vallan kahvassa. Se toimii. Se toimii aivan
varmasti. Kaikki nämä sahaja-joogit antavat valtavasti värähtelyjä. Katsokaa päidenne yläpuolella olevaa kangasta kuinka se
liikkuu ylös ja alas koko ajan, vaikka ulkona ei tuule yhtään, puiden lehdet ovat täysin liikkumattomia, mutta päistänne tuleva
virtaus liikuttaa kankaita.

Olen varma, että nämä värähtelyt viilentävät ja tuovat rauhaa poliitikoihimme ja valtaa pitäviin. Tässä tilanteessa, kun koko
maailmassa on niin paljon epävarmuutta, esimerkiksi Venäjällä ja Bosniassa on epävarmuutta, Englannissa on lama, samoin
Amerikassa ja Espanjassa, ja kaikki joutuvat kärsimään niistä äärimmäisyyksistä, joihin ovat itsensä ajaneet. Olen varma, että
polarisoituminen, jonka he nyt näkevät, tulee korjaamaan heidän käyttäytymistään materiaalisuutta kohtaan, ja olen varma, että
tasapaino saadaan aikaan. Teidän positiivisella suhtautumisellanne ja rukouksillanne tästä maailmasta tulee niin kaunis ja
ihastuttava, että historiaan merkitään, että koko maailma muuttui lootuskukaksi täynnä Jumalallisuuden tuoksua. Te olette
terälehtiä, te olette kukka, väri, kauneus ja siitepöly siinä kauniissa lootuksessa, joka on visioni tästä maailmasta. Toivon, että
tänään päätätte kaikki ruveta tekemään työtä Sahaja Yogan hyväksi, levittämään Sahaja Yogaa ja myös työskentelemään
itsenne kanssa. Ainoa vaara on se, että antaa egon asettua asumaan omaan päähänsä. Se on vain 'hevonen'. Jos osaatte
ratsastaa ettekä anna hevosen viedä teitä, kehitytte todella nopeasti ja kauniisti. Niinpä olenkin varma, että Sahaja Yoga tulee
leviämään.

Joka syntymäpäivä meidän on tehtävä lupaus. En tiedä minkä lupauksen Minä tekisin. Ihmiset sanovat, että en saisi tehdä niin
paljon työtä. Teen paljon työtä, mutta olen tehnyt lupauksen, että teen työtä kaksin verroin enemmän. Samoin pitää teidänkin
tehdä tänään lupaus, lähdemme kaikki liikkeelle sitoutuneina tekemään Sahaja Yoga -työtä. Ajattelemme sitä. Tutkijoiden pitää
kirjoittaa kirjoja, lääkäreiden pitää kirjoittaa kirjoja ja kirjoitelmia, mennä paikkoihin, puhua kollegoilleen, järjestää kokouksia ja
seminaareja kollegojensa kanssa. Arkkitehdit ja muut ammatti-ihmiset voivat mennä kollegoidensa luokse ja antaa heille
oivalluksen. Myös ihmisten, jotka ovat tekemisissä rahan kanssa, pitäisi tulla Sahaja Yogaan. Se on tärkeää, sillä rahaan liittyvät
ongelmat voidaan ratkaista vain Jumalallisen Voiman avulla.

Kukaan muu ei pysty siihen. Kaikkien maailman ihmisten, laki-ihmisten ja minkä tahansa alan, kaikkien pitää tulla Sahaja Yogaan
ja myös ryhtyä luovaan työhön. Sitten teidän pitää myös viedä Sahaja Yoga lähiympäristöönne, kyliin ja kaupunkeihin, mihin
tahansa se on mahdollista, mihin tahansa pystytte järjestämään, teidän täytyy levittää Sahaja Yogaa kaikkialle. Mitä
parantamiseen tulee neuvoisin, että teidän ei tarvitse koskea keneenkään. Käyttäkää vain valokuvaani. Näin saatte mukaan
enemmän sahaja-joogeja ja vähemmän sairaita. Ihmiset myös parantuvat, ja kaikista heistä tulee sahaja-joogeja. Meillä on myös
maanviljelys, jossa olemmekin jo edistyneet hieman, mutta sillä alalla voidaan tehdä vielä paljon. Teidän pitää mennä
tapaamaan päättäjiä ja kertoa heille mitä viljelyssä voidaan tehdä. Voitte muodostaa komiteoita, mennä tapaamaan ihmisiä ja
kertoa heille miten Sahaja Yoga voi auttaa viljelyssä.

Meidän on autettava lapsiamme. Meidän on pidettävä heistä huolta, sillä tiedätte millainen tulevaisuus heitä on odottamassa,
millainen ilmapiiri saa hiljalleen jalansijaa myös Intiassa. Meidän täytyy pitää huolta, että lapsemme kasvavat kunnolla
sahaj-kulttuuriin. Se on tärkeää, koska he ovat huomisen sahaja-joogeja. Hyvin moni heistä on syntynyt oivaltaneena, ja siksi
meidän täytyy opettaa heitä kunnolla ja tehdä heistä 'aala', 'aala darza', sahaja-joogeja, kuten suufien 'qawalissa' (ylistyslaulussa)
kuvaillaan. Myös perhe-elämämme on tärkeää. On järkyttävää, että nykyään perhe-elämää pidetään jotenkin typeränä. Kukaan ei
ymmärrä sen tärkeyttä. Sahaja Yogassa meidän on ymmärrettävä. Pienistä riidoista ja yhteenotoista pitää päästä pois.

Ankaruudesta ja julmuudesta on luovuttava, ja miehen ja vaimon välillä täytyy olla hyvä sopusointuinen suhde, niin että
kumppanuus vallitsee, ja lapset voivat myös nähdä tämän kumppanuuden ja nauttia siitä. Pukeutumisessamme ja
elämässämme meidän täytyy olla arvokkaita ja kunnollisia ja kunnioitettava kehoamme. Se on hyvin tärkeää. Meidän on aina



pukeuduttava kulloiseenkin maahan sopivalla tavalla. Kuvitelkaa, jos kesäkuumalla mies pukeutuu liivipukuun, mitä hänelle
tapahtuu? Kaikki mikä pukee meitä ja sopii kulttuuriimme; pitää käyttää tarkoituksenmukaisia vaatteita, perinteikkäitä vaatteita.
Erityisesti naisten on tärkeää pukeutua vaatteisiin, joissa he näyttävät arvokkaammilta. Haluaisin sanoa myös erään toisen
asian, että erityisesti naisten pitäisi lukea enemmän, ainakin sanomalehtiä. Jos huomionne menee ongelmiin, joita maailmassa
on, se on tehokasta, koska huomionne on aktiivinen, se toimii. Käyttäkää siis huomiotanne.

Kun luette sanomalehtiä, katsotte … tiedän, että joskus se on kauhistuttavaa, ja voitte tehdä asioille 'bandhanin', mutta teidän on
nähtävä mitä maailmassa tapahtuu, se on tärkeää. Miestenkään ei pidä tyytyä lukemaan vain kohu-uutisia vaan lukea erilaisista
tapahtumista ja myös miettiä, miten ne voitaisiin ratkaista. Miten te voisitte sahaja-joogeina auttaa joko kollektiivisesti tai
yksinänne. Meidän on ratkaistava monia nykymaailman ongelmia. Teidän täytyy lukea hyviä kirjoja ja katsoa hyviä filmejä ja
pohtia niitä. Pitäkää mielenne valppaina. Olen äskettäin lukenut monia hyviä runoja, joita ovat julkaisseet ihmiset, joita en
koskaan olisi uskonut runoilijoiksi, hyvin kauniita, korkeatasoisia runoja. Meillä on tarkoitus kerätä myös näitä runoja. Aiomme
koota yhteen kaikki ihmekuvat, joita on otettu kaikkialla. Näitä yritetään nyt laittaa järjestykseen.

Jos haluatte olla tässä järjestämisessä mukana auttamassa, se olisi suuri saavutus, koska toistaiseksi emme ole pystyneet
keräämään kaikkea tätä tietoa yhteen itsellemme. Kaikkein parasta olisi, jos kaikki meditoisitte. Kaikkien täytyy meditoida. Vain
meditaatiossa olette nykyhetkessä ja kasvatte henkisyydessänne. Olen sanonut siitä monta kertaa, mutta ihmiset eivät vain tee
sitä. Jos meditoitte vain kymmenisen minuuttia ennen nukahtamista, se auttaa teitä todella paljon, aivan varmasti. Kasvamme
todella nopeasti. Tiedän heti, että tämä mies meditoi, kun näen hänen muuttuneen. Ja kun totutte siihen, ette koskaan luovu
siitä. Hyvin yksinkertainen meditaatio: otatte jalkakylvyn tai jotain vastaavaa, ja aamulla koputatte kengällä egonne, se riittää.

Teidän ei tarvitse sanoa 100 000 'japaa' (toistaa mantraa). Ei mitään sellaista. Tehkää se yksinkertaisesti. Mutta teidän on
tehtävä se itsellenne kunnioittaaksenne Itseoivallustanne ja kasvuanne jumalallisuudessa. Meillä on paljon etuja muihin ihmisiin
nähden. Mutta yksi asia Minun on kerrottava: ihmisille, jotka eivät halua etsiä, älkää kertoko heille Sahaja Yogasta. Älkää
tuhlatko energiaanne sellaisiin ihmisiin, älkää keskustelko ja väitelkö, koska siitä ei voi keskustella. Unohtakaa heidät ja jättäkää
rauhaan. Minä pidän huolen heistä. Keskittykää vain yksinkertaisiin, hyviin ihmisiin, jotka ovat totuuden etsijöitä.

En halua, että vahingoitatte itseänne sellaisten kanssa, jotka haluavat vain keskustelua, väittelyä ja 'shabda jaalaa'
(sana-akrobatiaa). Nykyään Sahaja Yoga -kulttuuri ilmenee jo niin selkeänä, että kun ihmiset näkevät teidät, niin he tietävät heti,
että teissä on jotain erityistä, näissä ihmisissä on jotain ainutlaatuista, jota harvoin näkee tavallisissa ihmisissä. Teidän pitää
ymmärtää, että kaikki tämä on tullut spontaanisti sisältänne, mutta teidän tehtävänne on suojella sitä eikä koskaan ujostella sitä.
Hyveitään ei pidä koskaan peitellä. Ja vaikka ihmiset kuinka yrittäisivät sanoa: "Sinun pitää tehdä niin, ja sinun pitää tehdä näin",
jos se on väärin, sitä ei pidä tehdä. Teidän pitää vain sanoa: "En halua tehdä sitä." Sillä olette nyt hyvin voimakkaita, ja teidän
pitää johtaa ihmisiä eikä ihmisten teitä. Muotivirtausten ei pidä antaa johtaa teitä, vaan teidän pitää luoda uusia virtauksia.
Teidän täytyy tehdä heille tie, jota kulkea. Teidän ei pidä kulkea tiellä, jonka he ovat tehneet.

Yrittäkää ymmärtää, teidän oma persoonanne on noussut tasolle, jolta näette monia hienojakoisia asioita, ja olette niin
voimallisia, eivätkä muut näe niitä, jolloin teidän täytyy automaattisesti ryhtyä johtamaan heitä. Älkää omaksuko heidän
ajatuksiaan älkääkä pelästykö, jos he yrittävät sanoa jotakin teitä itseänne tai Sahaja Yogaa vastaan. Olkaa varmoja ja
luottavaisia. Sillä tavalla kaikki onnistuu. Minäkin olen vain nainen ja kotiäiti, mutta olin niin varma Sahaja Yogasta, että se
onnistui. Minun ei tarvinnut miettiä tekisinkö vai en. Minä vain aloitin. Perheessäni sitä ei arvostettu kovin paljon, ja asiasta oltiin
eri mieltä, mutta se ei haitannut. Aloitin kaiken yksin, sain kaiken toimimaan yksin, sillä luotin täydellisesti totuuteen ja siihen,
että jos pysyn totuudessa, se auttaa Minua, ja se auttaa kaikkia niitä, jotka tulevat luokseni. Ja näin tapahtui.

Teille sen ei pitäisi olla lainkaan vaikeaa. Teidän pitää ensin varmistaa, että ette ole ehdollistuneita eikä teissä ole egoa, ja sitten
teidän pitää vain panna toimeksi, ja saatte ihmetellä kuinka kaikki hoituu. Tämän päivän Puja on lyhyt. Siksi pidin pitkän puheen.
On paljon asioita, joista en nyt, tässä lyhyessä ajassa, ehdi teille kertoa, mutta jos istutte alas, pystytte itsekin laskemaan: yksi,
kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän, kahdeksan … Keskittykää nyt asiaan sillä tavalla, että te olette nyt organisoijia. Mitä
teidän pitää tehdä? Mitä voitte tehdä? Mikä on tavoitteenne? Yrittäkää, niin se onnistuu. Voitte kaikki tehdä niin.



Paras tapa voisi olla pitää omaa päiväkirjaa ja kirjoittaa siihen mitä olette tehneet, monelleko olette antaneet oivalluksen, kuinka
moni on parantunut, mitä ajattelette näistä ihmisistä. Mutta jos ei ole päiväkirjaa, sahaja-joogit saattavat sanoa: "Äiti, meillä ei
ole päiväkirjaa, aloitamme sitten huomenna." Ei, aloittakaa tänään. Ainoa ongelma sahaja-joogeissa on se, että he ottavat asiat
hieman liian kevyesti. Se on tietysti heidän luonteensa. Mutta Sahaja Yogaa ei voi ottaa kevyesti. Muut asiat voitte ottaa
kevyesti. Jos joku huutaa teille tai suuttuu teille, joku saattaa jopa läpsäistä, ottakaa kevyesti. Ei haittaa, sillä ei ole teille mitään
merkitystä, koska olette henkiä. Mikään ei voi tuhota henkeä.

"Nainam Chidanti Shastrani". Mutta Sahaja Yogaa kohtaan asenteenne pitää olla erilainen. Jos yhtäällä otatte rennosti, toisaalla
teidän pitää olla dynaamisia, ja sillä puolella teidän pitää esitellä Sahaja Yogan teorioita, kun puhutte ihmisille, tai järjestätte
lehdistötilaisuuden, tai mitä sitten haluattekaan tehdä. Millä tahansa tasolla haluattekin toimia, tehkää siitä kunnon suunnitelma
ja pankaa sitten toimeksi. Se tulee toimimaan, olen siitä aivan varma. Kaikki ne ideat, joita Minulla on, teillä on niitä paljon
enemmän, ja toivon, että ensi vuoteen mennessä, näemme niiden toteutuneen. Toivon, että monet alkaisivat kirjoittaa kirjoja niin
kuin U.C. Rai on kirjoittanut. Olen varma, että kaikki lääkärit voivat kirjoittaa kirjoja. Tohtori U.C.

Rai on tehnyt työtä aivan yksin. Hän on tehnyt kaiken yksin. Hän on tehnyt sen niin kauniisti. Jokainen voi julkaista kirjan omista
kokemuksistaan, ja siitä miten ovat ymmärtäneet Sahaja Yogan, ja se auttaa myös muita sahaja-joogeja. Mutta kirjan täytyy olla
erittäin rehellinen. Olen varma, että sellaista kirjaa arvostettaisiin hyvin paljon Sahaja Yogassa, ja haluaisimme myös julkaista
sellaisia kirjoja. Kaikkien, joilla on tällaisia ideoita, pitäisi yrittää saada aikaan uusia kirjoja, uusia ajatuksia, uusia teoksia. Tämä
on tärkeää, koska nykyaikana ihmiset haluavat tehdä jotain uutta, jotain toisenlaista. Näillä edellytyksillä olen varma, että saatte
sen aikaan. Meidän täytyy ajatella Sahaja Yogaa koko ajan, ja teidän pitää kirjoittaa ylös kaikki mieleen tulevat ideat, ja sitten
niitä voidaan koota asianmukaisesti yhteen ja tehdä niistä kaunis Sahaja Yogasta kertova kirja.

Naisilla on myös runsaasti mahdollisuuksia tehdä asioita Sahaja Yogan hyväksi. Tämä on hyvin otollista aikaa. Uskon, että
'Satya Yuga' (Totuuden Aikakausi) alkaa huomisesta. Varmasti. Ennusmerkkinä tulee olemaan se, että nyt 'satyasta' (totuudesta)
tulee voittoisa, 'vijaya'. Mitä tahansa ihmiset yrittävätkin, lopulta 'satyasta' tulee 'vijaya'. "Satyame vijayate". Näin tulee
tapahtumaan, ja te olette saaneet sen aikaan. Tästä onnittelen teitä yhä uudelleen ja uudelleen. Ja toivon, että te kaikki
sitoudutte siihen.

Jumala siunatkoon teitä.
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Olemme kaikki kokoontuneet tänään tänne tämän kauniin vuoren huipulle, juhlimaan Kristuksen ylösnousemusta.

Sahaja-joogien on tärkeää ymmärtää Hänen suurenmoista ylösnousemustaan, jolla Hän osoitti, että henki ei kuole. Hän oli
Omkara, Hän oli Logos, ja Hän oli Henki, ja siksi Hän pystyi kävelemään veden päällä. Olemme nyt myös tehneet filmin, jossa
näytämme Mooladharaa, jossa näkyy hiiliatomi, ja jos katsoo oikealta vasemmalle, niin siinä näkee selvästi swastikan, ja
vasemmalta oikealle näkyy omkara. Mutta alhaalta ylöspäin katsottaessa näkyy alfa ja omega. Tämä todistaa epäilyksettä sen,
että kun Kristus sanoi: “Minä olen Alfa ja Omega,” se osoittaa selvästi, että Hän oli Shri Ganeshan inkarnaatio. Meillä on siitä nyt
tieteellinen todiste, ja siten voimme kertoa ihmisille, että se on fakta. En tiedä, olivatko Kristuksen aikana alfa ja omega tuttuja
matemaatikoille, mutta varmasti Hänelle, kun Hän sanoi: “Minä olen Alfa ja Omega.” Hän oli hyvin merkittävä inkarnaatio, ja hyvin
tärkeä meidän ylösnousemisellemme. Jos Hän ei olisi noussut ylös kuolleista, me emme olisi pystyneet ollenkaan nousemaan
ylös. Tämä oli siis suuri lahja Häneltä. Kristuksen ylösnouseminen näkyy nyt hyvin selvästi elämässänne: millaisia olitte ennen, ja
millaisia olette nyt.

Se on suuri muutos, selkeä ero, selvä muodonmuutos. Hänen oma uhrautumisensa ristillä ja Hänen oma, kaunis
ylösnousemisensa on avannut meille kaikille pääsyn uuteen muodonmuutoksen tilaan. Tämä tila merkitsee eri asiaa ihmisille, ja
eri asiaa Kristukselle. Kristus itse oli pyhyys, Hän oli puhtaus. Hänen ylösnousemuksensa oli pelkästään fyysinen tapahtuma,
koska Hän ei tarvinnut muodonmuutosta, Hänen ei tarvinnut puhdistautua. Mutta se mitä Hänelle tapahtui, että Hän nousi ylös
kuolleista, se symbolisoi sitä, että ihmisten elämä ilman henkisyyttä on kuin kuolema, koska he tekevät kaiken ilman ymmärrystä
kaikkeudesta, todellisuudesta ja absoluuttisesta totuudesta. Mitä tahansa he tekevätkin, vie heidät lopulta tuhoon. Jopa näiden
suurien inkarnaatioiden perustamat uskonnot ovat täydellisesti rappeutumassa. Eikä uskonnollisesta elämästä näy merkkiäkään
niissä ihmisissä, jotka väittävät olevansa näiden inkarnaatioiden oikeutettuja edustajia. Myös hienojakoisella tasolla on hyvin
tuskallista nähdä, miten kaikkien näiden suurten inkarnaatioiden nimissä ihmiset tekevät kaikenlaisia töitä ja tekoja, joka olisi
täysi mahdottomuus, jos heillä olisi edes jonkinlaista jumalanpelkoa.

Jumalan nimissä tehdään kaikenlaisia hirveyksiä kaikkialla maailmassa. Nyt tietysti voidaan sanoa, että katolinen kirkko on
paljastettu. Kaikkialla ihmiset näkevät kaikkien vääryyksien paljastuvan. Näitä vääryyksiä on tehty Jumalan, henkisyyden ja
kauneuden varjolla. Se on paras keino piiloutua. Kaikki julmuus, väkivalta ja ilkeys – tällä tavalla he toimivat. Se on jo saavuttanut
sellaisen tason, että enää ei löydy pienintäkään, ei hippustakaan uskonnollisuutta näistä ihmisistä. Aivan kuin kaikki maailman
varkaat, kaikkein suurimmat konnat ja juonittelijat olisivat ottaneet vallan käsiinsä. Ja tämä johtuu siitä, että vaikka kaikissa
kirjoissa ja kirjoituksissa sanotaan, että on etsittävä itseään, ei sitä ole koskaan tehty. “Sinun on tunnettava itsesi” - sitä ei ole
koskaan toteutettu.

Kuinka monta kertaa Kristus sanoikaan: “Tunne itsesi.” Hän sanoi myös: “Sinun on synnyttävä uudestaan” – ja heti nämä ihmiset
ovat julistamassa: “Minä olen syntynyt uudestaan,” ja alkavat käyttää hyödykseen tätä julistusta. He eivät kuitenkaan ajattele,
mitä hyvää se oikeastaan on tuonut heille. Korkeintaan he ovat ehkä ansainneet sillä rahaa, korkeintaan he ovat ehkä saaneet
jotain näennäistä valtaa, mutta heidän sisällään mikään ei ole muuttunut. Heidän mielipuolisuuttaan käy sääliksi; miten he
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vetoavat Kristuksen opetuksiin, tai kenen tahansa muun jalompaan tai korkeampaan arvomaailmaan, ja tekevät silti itse
kaikenlaista ala-arvoista. Te olette nyt muuttaneet itseänne Sahaja Yogan avulla. Tai sanoisin, että kundaliininne on tehnyt sen.
Mutta edelleen ero Kristuksen ja teidän välillä on se, että te tulette sellaisesta ympäristöstä, sellaisesta elämäntavasta,
sellaisesta ajattelumallista, jotka ovat kaikki tuhoisia. Jos katsotte, niin näette, että se kaikki ovat viemässä teitä tuhoon. Kun
olette pääsemässä ulos siitä, nämä asiat ovat edelleen kiinni teissä, ja ne vaikuttavat teihin edelleenkin. Vaikka nousisitte yhä
vain korkeammalle, huomaattekin yhtäkkiä olevanne taas menossa alas jonkin typerän tilanteen, tai joidenkin alhaisten asioiden
takia. Joskus tietysti kauhistutte itseänne, joskus taas hyväksytte kaiken.

Sahaja-joogille on tärkeää se, että oivalluksen jälkeen hänen tulee havainnoida itseään. Sen sijaan, että näkisi pahaa muissa,
hänen pitäisi yrittää nähdä mitä pahaa on itsensä sisällä. On tärkeää tietää, kuinka pitkällä on menossa omassa
henkisyydessään. Kristus ei tarvinnut tällaista, Hänen ei tarvinnut edes havainnoida itseään. Hän oli kaiken turmeltuneisuuden
yläpuolella, ja sekin oli vain fyysinen muodonmuutos, että Hän kuoli ja nousi sen jälkeen kuolleista. Mutta meille se on erilaista.
Me olemme nyt sahaja-joogeja, mutta aikaisemmin olimme tavallisia ihmisiä. Meillä ei ollut valoa sisällämme. Nyt valo tulee
sisällemme, ja me näemme sen valon, mutta mitä meistä sitten tulee? Meidän pitää itse tulla valoksi.

Kristus oli valo. Hänen ei tarvinnut tulla valoksi. Mutta meidän pitää tulla valoksi. Ja matkallanne teidän pitää suojella tätä valoa
kaikelta häiriöltä, että se ei pienene tai jopa sammu kokonaan. Kun siis jatkatte matkaanne tämän valon kanssa, ensimmäinen
asia, joka teidän tulee tietää on se, että jos näette valon, silloin asiat eivät ole oikein – eli ette ole silloin valo. Teidän pitää tulla
valoksi. Kun olette valo, silloin näette siinä valossa, miten mielenne toimii, mitä ajatuksia se tuottaa, mikä vaikuttaa mieleenne,
kun olette nousemassa ylöspäin. Onko kysymys huolestumisesta, vai onko kysymys vastuuntunnosta? Vai onko kysymys
vanhoista huonoista tottumuksista, jotka haittaavat kasvuanne henkisiksi persooniksi? Teidän pitää seurata itseänne koko ajan,
ja nähdä kuinka edistytte.

Se on hyvin kaunis matka, erittäin kaunis matka. Olin eilen hyvin iloinen, kun sain kuulla venäläisten laulua, jossa kerrotaan
kundaliinin matkasta. On epäilemättä totta, että olette oivaltaneita sieluja. Ensin ette olleet oivaltaneita sieluja, mutta nyt olette.
Olette kehittyneet korkeammalle tasolle. Se mikä vielä puuttuu, on ajatus, että olemme täysin turvassa, eikä mikään voi
vahingoittaa meitä, mikään ei voi viedä meitä alas. Mutta jos ajattelette egoistisesti, se ei auta teitä ollenkaan. Teidän pitää siis
koko ajan havannoida itseänne. Sitä varten on meditaatio, että näkisimme itse, kuinka pidämme yllä henkistä kasvuamme. Sitä
ei kukaan muu voi tehdä, se on jokaisen henkilökohtaista työtä.

Tietysti, jos menette kollektiiviin, niin välittömästi muut näkevät, mitkä chakrat teillä ovat epätasapainossa. Kukaan ei ehkä sano
siitä tai viittaa siihen mitenkään, mutta he tietävät varmasti, että jokin tietty chakra ei ole kunnossa, ja tällä ihmisellä on ongelma.
Mutta he eivät itse tiedä, mikä heillä on epätasapainossa, mikä ongelma heillä itsellään on. Jos siis joku kertoo sinulle: “Tämä
chakra taitaa olla sinulla tukossa,” sinun ei ikinä pidä panna sitä pahaksesi, sillä jos jätät sen chakran hoitamatta, vahingoitat
vain omaa elämääsi. Sinun pitää siis nähdä se niin, että jos joku kertoo sinulle: “Minusta tuntuu, että tässä chakrassasi on jotain
vikaa,” niin sinun pitäisi kiittää tätä henkilöä: “Luojan kiitos, että kerroit.” Aivan kuten peili – jos näet peilistä, että kasvoissasi on
jotain vikaa, voit heti korjata asian. Samalla tavalla, jos joku kertoo sinulle epäkohdastasi, sinun on oltava riittävän kypsä
ymmärtämään, että on suuri siunaus, että tämä asia on kerrottu sinulle. Kuten muutama päivä sitten oli riitaa kahden
johtohenkilön välillä. Aina kun on kaksi johtohenkilöä, niin aina tulee riitaa. Näin ei pitäisi olla. Eihän kaksi silmää koskaan
tappele keskenään, eikä kaksi kättä, eikä kaksi jalkaa.



Mutta jos on kaksi johtohenkilöä, tulee aina ongelmia. Pitää aina olla vain yksi johtaja, muuten tulee iso ongelma. He väittelivät
keskenään, nämä kaksi henkilöä, ja tulivat sitten luokseni. Näin heti, että toinen oli täysin epätasapainossa. Sanoin: “Laita kätesi
Minua kohden.” Kun hän laittoi kätensä Minuun päin, hän vetäisi ne heti takaisin. “Mitä tapahtui?” Hän vastasi: “Tunnen poltavaa
tunnetta, Äiti.” Sanoin: “Niinpä. Tiedätkö nyt mikä sinua vaivaa?” Hän vastasi: “Olen hyvin kuumaluontoinen, sen tiedän. Olen
hyvin egoistinen. Minun ei olisi pitänyt käyttäytyä näin.” Hän olisi samalla voinut pahoittaa mielensä, koska kerroin hänelle.
Mutta hän ei tehnyt niin, koska hän on sahaja-joogi, ja tietää, mikä on hänen parhaakseen, mikä on hyväksi hänelle.

Hän ei tuntenut oloaan ollenkaan pahaksi. Päinvastoin, hän oli hyvin kiitollinen Minulle ja sanoi: “Äiti, Sinun ansiostasi olen
päässyt selvyyteen itsestäni. Aikaisemmin minä vain piilotin asian sydämeeni.” Meissä on se ongelma, että olemme kehittyneet
paljon, ja olemme tyytyväisiä siihen. Meillä on myös suuri kollektiivinen voima, näen sen jokaisessa maassa. Voimme antaa
oivalluksia hyvin monille, ja voimme todella vakiinnuttaa kaikki suuret totuudet elämässämme. Me pystymme siihen. Meidän
pitää vakiinnuttaa niitä koko ajan. On kuitenkin yksi asia, josta ei saisi olla liian varma: että olisitte täydellisesti saavuttaneet
viimeisen totuuden. Tämän asian suhteen pitää olla erityisen varovainen. Olen nähnyt ihmisiä, jotka nousevat erittäin korkealle
Sahaja Yogassa, nousevat hyvin korkealle, ja putoavat yhtäkkiä alas.

Se surettaa Minua todella, todella paljon. Syy on se, että näillä ihmisillä ei ole uskoa, uskoa itseensä ja uskoa Sahajaan. Tämä
usko puutuu. Teidän pitää uskoa itseenne ja uskoa Sahajaan. Sahaj tarkoittaa, että on olemassa jumalainen Voima, ja tämä
kaikkialla oleva jumalainen Voima pitää huolen meistä. Sen voi myös tuntea, olette saaneet tuntea sen. Eikä vain sanota sen
olevan olemassa, olette saaneet myös tuntea, että se on totta. Mutta vaikka olette tunteneet sen, se ei ole muuttunut uskoksi
sisällänne. Mutta tämä on se usko, josta Kristus on puhunut. Tämä on valaistuneen mielen uskoa, ei sokeaa uskoa. Sokeasti
uskomalla voi tehdä virheitä, kun taas valaistuneen uskon kautta tulee erittäin voimakkaaksi.

Ongelmia ei ole, jos usko on valaistunut. Sahaja Yogassa monet ihmiset ovat hyvin vakaita, suoraselkäisiä ja hyvin arvokkaita.
He ovat ihmisiä, jotka tietävät seisovansa kalliolla. Mutta ne, jotka eivät vielä ole kovin vakaita, uskovat vieläkin keikkuvansa
elämän epävakailla vesillä. Kalliot ovat aina olleet olemassa, te seisotte nyt niillä. Uskon avulla tiedämme myös, että mikään ei
voi horjuttaa meitä, mikään ei voi häiritä meitä. Luonnollisesti Kristus tiesi kaiken, joten Hän oli siitä varma. Mikään ei haitannut
Häntä, Hän ei horjunut tai epäillyt. Hän tiesi olevansa Jumalan Poika, ja Hän tiesi tämän erittäin hyvin. Hän ei koskaan
kyseenalaistanut sitä, ei koskaan epäillyt, ei mitään.

Näin se oli. Siksi Hän seisoi kalliolla, kun taas muiden ihmisten, ja jopa sahaja-joogienkin pitää tulla Kristuksen kaltaisiksi
uskossaan. Pitää ymmärtää, mitä tämä usko on. Tämä on valaistunutta uskoa. Kristus meni ristiinnaulittavaksi, Hän koki
kaikenlaista, koska tiesi, että se on pelkkää näytelmää. Hän näytteli osansa kuin näytelmässä, eikä siinä ollut mitään vakavaa, se
ei merkinnyt mitään, ja Hän tulisi nousemaan kuolleista. Hän oli osa näytelmää. Hänelle se ei ollut mitään kovin vakavaa. Hän
näki ihmisten pilkkaavan ja ivaavan Häntä. Hän tiesi myös sydämessään: “Nämä pilkkaajat eivät tiedä, kuka Minä olen.” Samalla
Hän oli uskon ruumiillistuma: Hän uskoi Itseensä ja kaikkialla olevaan Voimaan.

Se ei koskaan petä, mutta siihen on oltava absoluuttinen usko. Esimerkiksi, jos Minä uskon johonkin henkilöön, annan hänelle
tietysti kaikki tehtävät, uskon hänelle kaiken, annan hänen pitää avaimia tai rahoja, enkä koskaan epäile sellaista henkilöä.



Samalla tavalla, jos teillä on uskoa itseenne, uskoa Sahaja Yogaan, johon olette vakiintuneet, yllätytte kuinka asiat järjestyvät,
kuinka elämä paranee, ja kuinka tunnette seisovanne kalliolla. Teillä ei ole epäilyksiä, ongelmia tai sairauksia. Tämä on sellainen
tila vain uskon ansiosta. Mutta miten tällaisen uskon voi saavuttaa? Kysymys on, miten tällainen usko saavutetaan? Siihen ei ole
mitään kursseja, siitä ei ole kirjoja, siitä ei ole luentoja. Mutta sisällänne on tapahtunut herääminen, joka esittää kysymyksen:
“Mikä minä olen?” “Kuka minä olen? Mitä olen saavuttanut?” Sisällä herää kysymys: “Mitä olen saavuttanut?

Mitä olen saanut Sahaja Yogasta?” Kaikki tällaiset kysymykset nousevat esiin. Jos teillä on uskoa – ei sokeaa, vaan
valaistunutta uskoa, joka on vakiintunut monien elämän ihmeiden ja tapahtumien kautta – huomaatte, että on tapahtunut pieniä,
pieniä ihmeitä, pienenpieniä ihmeitä. On tapahtunut myös suuria ihmeitä, monia sellaisia asioita, joita ette koskaan uskoneet
tapahtuvan. Nyt te sen tiedätte, kun olette kunnolla ja mukavasti asettuneet Sahaja Yogaan. Kuvitellaan, että alkaa sataa. Puolet
teistä huolestuu siitä, että sataa, mutta he tietävät, että suojana on hieno katto, eikä mitään tapahdu. Antaa sataa niin paljon kuin
haluaa. Silloin teille tulee usko, että sade ei kastele meitä. Samalla tavalla sisällämme olevan uskon pitää olla täydellisen
kestävä, ja se tekee teistä äärimmäisen vahvoja ja vastuuntuntoisia huolehtimaan ylösnousemuksesta tuhansille, tuhansille,
tuhansille ja taas tuhansille ihmisille. Tällainen elämä, joka meillä on – jossa vain oman vakiintumisemme, ymmärryksemme ja
havainnointimme kautta tulemme omaksi itseksemme, vakiinnumme Sahaja Yogaan – on jotain hyvin merkittävää.

Sen pitäisi tapahtua, se on tapahtunut, se tapahtuu ja tulee tapahtumaan teille kaikille. Teillä kaikilla pitää olla mahdollisuus
saada tuntea oma henkenne ja tuntea oma itsenne. Siksi on uskottava itseensä. Muutamat sahaja-jooginit tulevat kertomaan:
“Äiti, minusta ei ole mihinkään, olen hyödytön. En tee mitään työtä. Olen täydellinen laiskamato,” tai jotain vastaavaa. Ei se
mitään, että ajattelette näin. Mutta pyytäkää! Mitä haluatte? Vaikka ette pyytäisikään, kaikki järjestyy.

Vaikka ette pyytäisi mitään. Kun vain ajattelette jotain, se toteutuu. Kun vain laitatte huomionne siihen, se toteutuu, koska tämä
kaikkialla oleva Voima on ainoa todellinen voima. Kaikki muut voimat ovat hyödyttömiä. Se on niin tehokas, niin myötätuntoinen,
että se voi toteuttaa asioita sekunnin murto-osassa. Vähän aikaa sitten meillä oli eräs australialainen mies, jota joku oli
petkuttanut ostamaan maata ja talon korkeaan ylihintaan, eikä hänellä ollut siihen rahaa. Hän, joka petkutti, sanoi: “Ei haittaa,
vaikka sinulla ei olekaan rahaa, ei kukaan sano siitä mitään.” Ja hän uskoi tätä miestä – hänellä oli väärä usko – ja hän hyväksyi
kaupan. Hän sijoitti kaikki rahansa varatakseen paikan itselleen. Joku kävi siellä, ja pidettiin puja, hyvin monet kävivät siellä.
Siellä pidettiin monia pujia ja kaikkea, ja monet ihmiset tulivat ja näkivät tilanteen.

Mutta tämä mies oli niin poissa tolaltaan, eikä voinut ymmärtää: “Miksi tämä tapahtui minulle, miksi jouduin näin tukalaan
tilanteeseen?” Häntä huijattiin ja hän oli täysin pyörällä päästään. Hänellä ei ollut aavistustakaan siitä, miten selvittää tämä
sotku. Hän oli pannut kaikki rahansa siihen, kaikki oli sijoitettu, ja jos hän ei maksaisi velkaansa, hän joutuisi vankilaan. Kirjoitin
hänelle: “Usko itseesi.” Ei mitään muuta: “Usko itseesi.” Ja mikä ihme tapahtuikaan: eräs toinen tarjosi paljon korkeamman
hinnan siitä paikasta. Ja tarjoaja sanoi: “Maksan tietysti sen, mitä olet velkaa. Maksan sen sinulle takaisin, ja maksan vielä
enemmän, sen minkä olen luvannut.” Se on jotain uskomatonta. Niin monet kävivät siellä ja halusivat ratkaista ongelman,
menivät tapaamaan myyjää ja kertoivat, että hän ei pysty maksamaan. Mikään ei auttanut, ei mikään. Paitsi hänen oma uskonsa.
Kuvitelkaa, nyt hänestä on tulossa rikas mies.

Hän oli joutumassa vankilaan, ja nyt hänestä onkin tulossa rikas. Monia samanlaisia ihmeitä tapahtuu. Tämä on vain asian
taloudellinen puoli, mutta tiedän, että tiedätte, että tapahtuu monia muitakin ihmeitä. Jos teillä ei ole uskoa oivalluksen jälkeen,



se osoittaa, että olette kovin heikkoja persoonallisuuksia. Ainakin oivalluksen jälkeen teidän pitäisi alkaa uskoa. Se on todella
yllättävää, että ihmisillä ei oivalluksen, eikä kaiken sen jälkeenkään riitä uskoa itseensä. Ne, joilla on uskoa, ovat saavuttaneet
niin paljon. Ero meidän ja Kristuksen välillä on se, että usko oli olennainen osa Hänen olemustaan. Se ei ollut sitä, että Hänen piti
uskoa – Hän oli usko. Nyt meidän pitää saada usko itseemme.

Meidän on uskottava itseemme. Voisin kertoa teille niin monesta tapauksesta, ja te voisitte kertoa myös monia tapauksia, joissa
pelkkä usko on auttanut. Kerran Romaniassa, muistaakseni, eräs nainen tuli lavalle, hän ei pystynyt kävelemään, ja hänet
jouduttiin tuomaan pyörätuolilla. Nainen sanoi: “Äiti, minä tiedän, että Te voitte parantaa minut. Kukaan ei voi parantaa minua,
mutta tiedän, että Te voitte parantaa minut.” Hän sanoi sen kolme kertaa. Sanoin: “Sinä siis uskot, että Minä parannan sinut?”
“Kyllä.” Sanoin: “Nouse sitten ylös.” Hän nousi ja käveli itse pois. Ja matkalla hän alkoi juosta, ja kaikki alkoivat nauraa. Ihmiset
sanoivat: “Äiti, hän ei ole sahaja-joogini!” Sanoin: “Mutta näettekö hänen uskonsa!” Silloin kun on uskoa, kaikki jumaluudet
ottavat asian hoitaakseen: heidät kutsutaan paikalle, heidän pitää tehdä se. He näyttivät uskonsa tuohon ihmiseen. Olen aina
kertonut teille, että Sahaja Yogassa me uskomme ihmisiin, luotamme heihin.

Ehkä yksi sadasta pettää luottamuksen, sillä ei ole väliä, me luotamme. Jos te uskotte johonkin ihmiseen, se toimii myös hänen
mielessään: “He uskovat minuun niin paljon.” Entä jumaluudet sitten? Kun luotatte heihin, niin kaikki toimii, he toimivat
välittömästi. Esimerkiksi Guido kertoi Minulle: “Äiti, meille kerrottiin, että tulee kovia sateita näiden kahden päivän aikana.”
Sanoin: “Hyvä on. Älä huolehdi.” No, missä sade on? Se hävisi. Voitte hallita mitä vain, jos teidän uskonne on hallinnassa. Kun
puhumme uskosta, niin se on haaste kaikkialla olevalle Voimalle, joka järjestää ja tietää kaiken, joka on niin älykäs ja tehokas, ja
ennen kaikkea se rakastaa teitä. Ja sitten tekin uskotte. Sahaja Yogassa ylösnousemus on sitä, että uskonne on vankkumaton.

Tämä teidän pitää saavuttaa: vankkumaton usko. Silloin ihmiset eivät pahoita mieltään, jos esimerkiksi en tapaakaan heitä.
Saatan sanoa: “Tulkaa luokseni. Mutta saattaa olla, että en olekaan paikalla.” Se ei ole niin tärkeää, tapaako Äiti meidät vai ei,
onnistuuko se vai ei. Kaikki on meidän hyväksemme, meidän parhaaksemme. Jos esimerkiksi eksytte matkalla, niin tiedätte, että
teidän pitää kulkea sitä kautta. Jos katsotte Kristuksen elämää, Hänen täytyi kuolla ristillä. Hänen täytyi kantaa ristiä, Hänen
täytyi tehdä kaikki tämä – Hän hyväksyi sen kaiken. “Se on ennalta määrätty. Minä teen sen.” Hän ei koskaan valittanut, eikä
kantanut kaunaa, Hän ei halunnut jakavan ongelmiaan kenenkään kanssa.

Hänen uskonsa antoi Hänelle valtavia voimia. Hän olisi voinut tehdä mitä vain. Hän olisi voinut helposti tappaa kaikki ne ihmiset,
jotka vainosivat Häntä, eikä se olisi haitannut mitään. Vain yksi katse olisi voinut tappaa heidät. Mutta ei, Hän tiesi, että Hänen oli
käytävä läpi kaikki tämä, ja Hän teki sen. Lopulta Hän selvisi voittajana, Hän voitti kaiken. Samalla tavalla sahaja-joogin pitää
katsoa omaa elämäänsä. Se on hyvin arvokas elämä tässä maailmassa. Kuinka paljon sahaja-joogeja on maailmassa? En osaa
sanoa, kuinka monesta ihmisestä tulee sahaja-joogeja evoluution prosessissa. Kun maailmaa katsoo, alkaa tuntua siltä, että
suurin osa siitä tuhoutuu tai häviää, suurin osa ihmisistä katoaa.

Ei siksi, että emme olisi käytettävissä, vaan siksi, että heillä ei ole riittävästi uskoa tulla Sahaja Yogaan, heidän ei ole tarkoitus
tulla Sahaja Yogaan. Olette siis hyvin onnekkaita, kun olette saaneet oivalluksenne, ylösnousemuksenne. Uskokaa omaan
ylösnousemukseenne, joka on nyt teidän olemuksenne. Sen avulla tulette tietämään, kuinka arvokkaita olette koko maailmalle.
Teidän ei pidä nyt ajatella aineellisia, fyysisiä, tai joitain tunne-elämään liittyviä hyötyjä, vaan henkisiä. Mitä olemme tehneet
oman tai muiden henkisyyden hyväksi? Tämä on ainoa asia, jota teidän täytyy ajatella. Tulette hämmästymään, kuinka kaikki on



järjestetty, kuinka kaikki toimii, ja kaikki asiat ratkeavat, kun aika on kypsä. Olen varma, että ainakin kahdeksankymmentä
prosenttia teistä uskoo mitä sanon – sanotaan, ehkä yhdeksänkymmentä prosenttia. Voi olla vielä kymmenen prosenttia, jotka
edelleen ajattelevat: “Hyvä, äiti sanoo näin.

Miksi sitten minulle sattui sellaista ja tällaista?” Esimerkiksi muutama päivä sitten tapasin erään lehtimiehen, hyvin tunnetun
henkilön, ja hän sanoi: “En voi uskoa Jumalaan.” Kysyin: “Miksi?” “Koska miten maailmassa voi olla niin paljon kurjuutta? Miksi
eräs tietty lapsi on sokea, miksi sitä ja miksi tätä?” Sitten hän alkoi antaa Minulle esimerkkejä. “Hyvä on,” sanoin, “oletko nyt
kertonut kaikki?” "Kyllä". Sanoin: “Oletetaan, että istut valtion hallituksessa, vaikka teidän Andreottinne hallituksessa, tai miksi
sitä kutsutaankin. Silloin tilanne on selitettävissä; et ole vielä päässyt Jumalan valtakuntaan. Jos pääset nousemaan sille tasolle,
ja jos vakiinnut sinne, kerro Minulle, onko sinulla ongelmia? Ei lainkaan.” Sanoin: “Miksi katsot asioiden negatiivista puolta? Jos
nyt sanotaan, että on olemassa keino, ja on olemassa ratkaisu, ja että voi tulla aika, jolloin sahaja-joogien rodussa ei ole
sairauksia, huolia, eikä mitään ongelmia; miksi ei voisi nähdä sitä? Miksi haluat nähdä vain yhden sokean pojan? Miksi et
katsoisi, että sokea poika tulee kuntoon?” Tällaista negatiivista asennoitumista voi olla myös sahaja-joogien joukossa.

Olen nähnyt sellaisia. Jos joku on sairas, he sanovat: “Äiti, hän on sairas. Minun on tuotava hänet Teidän luoksenne. Teidän pitää
ottaa hänet vastaan.” Tämä on aivan turhaa. Voitte itse parantaa, uskonne voi parantaa. Tiedätte erään joogin, jonka setä oli
sairas, ja joka ei ollut sahaja-joogi. Hän meni katsomaan setäänsä, ja sedän vaimo sanoi: “Sinä voit rukoilla Äitiä. Miksi et pyydä
Häntä, että Hän parantaisi mieheni?” Hänellä oli syöpä ja hän makasi kuolinvuoteellaan. Joogi vastasi: “Hyvä on.” Ja hän
kumartui ja rukoili: “Äiti, ole hyvä ja paranna setäni.” Kolme päivää sen jälkeen hän pääsi pois sairaalasta, ja nyt hän matkustelee
ympäri maailmaa. Vaikka mies ei ollutkaan sahaja-joogi, se toimi silti, sillä jos sahaja-joogi pyytää, on jumaluuksien toimittava.

Sillä ei ole merkitystä, että eno ei ollut sahaja-joogi. Jumaluudet olivat valmiina. Ja joogin on uskottava itseensä täysin, että jos
meissä on nämä voimat, miksi emme käyttäisi niitä? Miksi emme kehittäisi täydellistä uskoa, että olemme nyt sahaja-joogeja,
olemme Jumalan Valtakunnassa, ja että tämä Voima pitää meistä huolen? Silloin meillä ei ole valintoja, eikä meidän tarvitse
epäröidä. Sillä ei ole meille merkitystä, jos meidän pitää mennä vaikka Singaporeen tai vaikka Afrikkaan, tai minne tahansa.
Entäs sitten? Olemme aina Jumalan Valtakunnassa, minne tahansa menemmekin, kaikki on hyvin. Eikä meillä ole minkäänlaisia
huolia. Me olemme niin monen asian orjia, kellojemme, ehdollistumiemme, ja kaiken sellaisen.

Kaikki jää pois. Mikään ei haittaa. Mitä sillä on merkitystä? Mikään ei ole tärkeää. Niin kauan, kuin olette yhtä itsenne kanssa,
kaikki on hyvin. Esimerkiksi, ihmiset kysyvät Minulta: “Äiti, Te matkustatte paljon. Miten pystytte siihen?” Vastasin: “En koskaan
matkusta. Samalla tavalla kuin istun nyt tuolissa, istun myös silloin tuolissa, siinä kaikki. Vain tuoli vaihtuu. En koskaan ajattele
matkustavani.

Istun vain mukavasti alas, asettaudun istuimelleni, enkä ole ollenkaan väsynyt.” Kun teillä on täydellinen usko itseenne, silloin
tällaiset asiat eivät vaikuta. Monet yrittävät miettiä etukäteen: “Kun menen sinne, voikohan siellä peseytyä, tai onkohan siellä
paikkaa, jossa nukkua?” Ei mitään sellaista. Haluat mukavuutta vain sielullesi. Jos vuode löytyy, oikein hyvä, jos ei, voi nukkua
missä tahansa. Mikään ei sido teitä, mikään ei voi vetää alas, mikään tapa ei tule takaisin; koska usko puhdistaa teidät
täydellisesti, se valaisee teidät, se ravitsee teidät. Tätä uskoa ei voi istuttaa teidän päähänne, tai sydämeenne, se ei onnistu. Se
on tila, joka pitää saavuttaa, ja sen voi saavuttaa Sahaja Yogan avulla. Tällä tavalla meidän ylösnousemuksestamme tulee
täydellinen, se vakiintuu, siitä tulee toimiva, ja siitä tulee malli koko maailmalle.



Jumala siunatkoon teitä kaikkia.

Täällä on vain lapsia. Täällä on niin paljon lapsia. Tänään on Kristuksen päivä, ja lapset saavat joka tapauksessa tulla pesemään
Jalkani. Mahdummeko me tähän, vai pitäisikö sitä siirtää?
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Olkaa varovaisia, että matto ei mene pilalle. Istukaa, olkaa hyvä. Hyvä on. Toivottavasti kuulette Minut sinne taakse, kuuletteko?
Voisitte ehkä tulla vähän lähemmäksi. Tänään on suuri ilo, että olemme kaikki täällä Turkissa tekemässä pujaa Fatimalle. Kuten
tiedätte, Hän oli Muhammed Sahibin tytär ja naimisissa Alin kanssa, ja Hänellä oli kaksi lasta, Hassan ja Hussein, jotka sitten
kuolivat Karbalassa fanaatikkojen toimesta, jotka silloin kutsuivat itseään sunneiksi. Kaikki tämä tapahtui fanaattisuuden takia,
ja fanaattisuus saa ihmiset aina ajattelemaan, että he ovat oikeassa, ja että heillä on täysi oikeus olla vihaisia, taivutella ja saada
toinen osapuoli, toinen ihminen vakuuttuneeksi. Ja tällainen fanaattisuus kasvoi pitkän aikaa – se ei ole mikään uusi asia. On
aivan selvää, että suurin ongelmamme maailmassa on fanaattisuus. Fatima menetti kaksi lastaan, ja Hän oli Gruha Lakshmin
ruumiillistuma. Hän sijaitsee Vasemmassa Nabhissamme. Niinpä kaikki pernaan liittyvät sairaudet, kaikki Vasempaan Nabhiin
liittyvät ongelmat voidaan korjata vain Fatiman avulla. Siksi teidän on pidettävä Fatima heränneenä sisällänne. Olemme nyt
keskellä islamilaista kulttuuria, ja voimme sanoa, täällä noudatetaan islamilaista kulttuuria; islamilaisessa kulttuurissa vaimolle
annettiin hyvin tärkeä rooli. Muhammed Sahibin aikaan kamppailtiin, taisteltiin ja käytiin sotia eri heimojen välillä. Sen
seurauksena monet nuoret miehet saivat surmansa. Vain vanhemmat miehet ja suuri joukko naisia selvisi hengissä. Tämän
vuoksi Muhammed sanoi: "Miehet voivat ottaa itselleen neljä tai viisi vaimoa; mutta naiset eivät saa jäädä ilman avioliittoa, sillä
muuten he ajautuvat avioliiton ulkopuolisiin suhteisiin. Se olisi islamin, koko uskonnon suurin tuho." Hän ymmärsi, että jos naiset
eivät pysy täydellisen siveinä, täysin puhtaina, ei Jumalan valtakunta voi syntyä. Sanskritiksi on sanonta: “Yatra narya pujyante,
tatra ramante devata”, tarkoittaa: "Siellä, missä naisia kunnioitetaan, missä heitä palvotaan, ja he ovat sen arvoisia" – se ei
tarkoita sitä, että heitä pitää palvoa, vaan että he ovat kunniallisia – "vain siellä voi olla Jumalan valtakunta". Näin paljon
vastuuta on asetettu naisille. Meidän on tiedettävä Fatiman elämästä, että Hän ei poistunut kotoaan, ja Hän pysyi aina kotiäitinä,
ja Hän kasvatti kaksi lastaan sellaisiksi, että heidän oli käytävä sotaa fanatismia vastaan. Hänen miehensä Ali oli myös siellä.
Näin nainen, joka on kotiäiti, voi osoittautua voimakkaaksi, että vaikka hän on vain kotonaan, ja vaikka hän näyttää olevan vain
äiti, hän onkin hyvin voimakas! Mutta nykyään on syntynyt aivan uudenlaisia ajatuksia. Miehetkin ovat käyttäytyneet hyvin
rumasti ja aggressiivisesti naisia kohtaan. Sen seurauksena on syntynyt suurta vastustusta miehiä kohtaan, ja miesten ja
naisten välille on syntynyt eräänlainen suuri kuilu. Kun miehet alkoivat muuttua irstaiksi ja perversseiksi ja alkoivat käydä
huonojen naisten luona, niin hyvät naiset alkoivat myös ajatella: "Miksi emme mekin alkaisi käyttäytyä samoin?" ja niin hekin
alkoivat tehdä väärin, mitä he eivät olisi saaneet tehdä. Näin koko yhteiskunta alkoi rappeutua. Miehet ovat vastuussa
politiikasta ja taloudesta ja myös kansakunnasta sen hallinnoijina, mutta naiset ovat vastuussa yhteiskunnasta. Olipa nainen
sitten kotonaan tai kodin ulkopuolella, tekipä hän työtä kotonaan tai sen ulkopuolella, hän on vastuussa yhteiskunnan
ylläpidosta. Silloin naisesta saattaa joskus näyttää siltä, että häntä dominoidaan, että hänen miehensä dominoi häntä, ja hänen
miehensä perhe dominoi häntä. Mutta naisen laatu nostaa yhteiskunnan tasoa. Sen lisäksi häntä kunnioitetaan silloin myös
perheessä. Kotiäidin rooli on hyvin tärkeä; ehkä emme koskaan tajua sitä. Näemme täällä paljon valoja, ja sähkö virtaa niissä.
Mutta mistä tämä sähkö saa alkunsa? Eikö sähkön alkulähde olekin paljon tärkeämpi kuin nämä valot? Tavallaan miehet ovat
kuin kineettinen energia, mutta talon nainen on potentiaali. Mutta nykyään tilanne on muuttumassa hyvin kummalliseksi. Yllätyin
käydessäni Italiassa, kuinka naiset ovat tehneet itsestään halpoja. Ja he haluavat näyttää viehättäviltä jokaisen miehen edessä.
Minkä takia? Miehet eivät saa siitä mitään todellista iloa, ja naiset tekevät itsestään täydellisen halpoja. Tällainen halpa käytös ei
tuo naisille minkäänlaista vahvuutta tai iloa. Tiedän, että naiset ovat hyvin onnettomia siitä, kuinka miehet kohtelevat heitä.
Mutta teillä täytyy olla oma persoonallisuus ja oma ymmärrys siitä, että olette nainen, olette Shakti, eikä shaktia pysty kukaan
nujertamaan. Mutta jos ette pidä kiinni omasta persoonallisuudestanne, tai omasta siveydestänne, ette pysty saavuttamaan
päämäärää elämässänne. Ja teidän elämänne päämäärä on antaa voimaa pojallenne, ja miehellenne; nainen antaa voimaa koko
yhteiskunnalle. Tiedätte, että olen myös nainen, jolla on perhe. Vaikka Minulla on kaikki voimat, en koskaan näyttänyt sitä heille.
Kuuntelin aina miestäni, tottelin häntä, vaikka joskus hän saattoi olla melko kohtuutonkin. Hän myös tuli yhteisöstä, joka oli
enemmän islamilaisuuteen suuntautunut. Mutta se vain huvitti Minua, koska ajattelin: "Hän on kuin lapsi, ja Minun on oltava
hyvin kärsivällinen hänen kanssaan." Hän sanoo aina, että Minun voimieni ansiosta hän on saavuttanut kaiken elämässään. Hän
sanoo aina näin kaikkien kuullen. Siitä en tiedä, mutta olen ehdottomasti tyytyväinen omaan avioliittooni. En koskaan ajattele
niin kuin muut, että meidän pitää yrittää dominoida aviomiestämme, meidän pitää vastustaa häntä, meillä pitää olla oikeus tehdä
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niin. Oikeus on sisällämme, sisällämme olevissa voimissa. Miesten täytyy myös ymmärtää, että heidän on kunnioitettava naisia.
Ei kuitenkaan siinä määrin, että vaimo voi käskeä tekemään jotain väärää, ja eksytte väärälle tielle - se ei ole oikea tapa. Se on
orjamaista. Miesten on oltava miehiä. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että miehet alistaisivat naisia - en tarkoita sitä sillä tavalla;
sillä jos teillä on omat voimanne, ja millainen mies sitten onkin, hänen on lopulta pakko ymmärtää, mitä haluatte. Hänen on
tiedettävä mikä te olette. Olen nähnyt monet kerrat oman elämäni aikana, että juuri näin on käynyt. En koskaan sano mitään. Jos
vaikka hän suuttuu, Minä pysyn hiljaa. Hyvä. Loppujen lopuksi hänen on taisteltava ulkopuolella, ja hänen on saatava purkaa
kiukkunsa Minuun – jota hän ei voi tehdä ulkona: jos hän tekisi niin muita kohtaan, he kävisivät hänen kimppuunsa, joten on
parempi, että hän purkaa kiukkuaan Minuun. En koskaan tuntenut niin, että hän dominoisi Minua. Ajattelin, että hän purkaa vain
kiukkuaan. Mutta näin, että aina kun sanoin hänelle jotain, hän ajatteli asiaa. Olen hänen elämänsä aikana tehnyt yksitoista
päätöstä, ja näistä päätöksistä ja hän muistaa edelleen joka ikisen ja tietää, että ne olivat hyvin tärkeitä. Muissa asioissa en ole
koskaan neuvonut häntä. Kaikkein tärkeintä on ollut periaate. Hän ymmärsi myös, että Minulla on hyvin tärkeä tehtävä. Siksi hän
antoi Minulle rahaa, aikaa ja täyden vapauden. Mutta ensin Minun täytyi vakiinnuttaa asemani kunnollisena, omistautuneena
vaimona. Miehet yleensä ottaen ovat täysin erilaisia, ymmärrättehän. He ovat ulospäin suuntautuneita, ja mitään, mitä naiset
pitävät tärkeänä, he eivät pidä. Se ei haittaa, koska naiset ja miehet täydentävät toisiaan. Kuten Ali hoiti kaikki asiat kodin
ulkopuolella, ja Fatima Bi taas sisällä, kotonaan, eikä koskaan poistunut sieltä, mutta Ali tiesi, mistä hänen energiansa lähde oli
peräisin. Koska naisia ei kunnioitettu shakteina, he alkoivat ajautua kohti sellaisia länsimaisia moderneja ajatuksia, kuin "meidän
on vastustettava miehiä, he aiheuttavat ongelmia, he häiritsevät meitä, ja meidän pitää kostaa heille". Yhteiskunta ei voi toimia
tällä tavalla. Naisilla on paljon suurempi vastuu kuin miehillä. Miesten tarvitsee vain mennä toimistoihinsa, tehdä siellä jotain ja
tulla takaisin. Naisten täytyy koko elämänsä ajan olla energian lähteenä lasten kasvamiselle, miehen suojelemiselle, kaikille
käytännön asioille, jotka kuuluvat hänelle. Siksi meillä on Intiassa sanonta: "Naisen on saatava osakseen täydellistä kunnioitusta,
ja hänen on oltava kunniallinen". Ja Intian lisäksi olen nähnyt kaikkialla, että niitä naisia, jotka ovat kotiäitejä, kunnioitetaan aina.
Esimerkiksi, jos menen mieheni kanssa johonkin tilaisuuteen, Minua kunnioitetaan yhtä paljon kuin häntä. Esimerkiksi, Hänen
avustajaansa ei kunnioiteta niin kuin Minua, hänen sihteeriään ei kunnioiteta. Ei ketään. Hänen vaimonaan Minua kunnioitetaan
samalla tavalla, koska olen hänen vaimonsa. Kukaan ei katso Minua halveksivasti, koska olen jonkun vaimo. Tämä pätee
kaikkialla. Kerron tapauksen eräästä naisesta, jonka tunsin. Hän ajatteli olevansa hyvin tyylikäs, piti huolta ulkonäöstään, piti
itsensä hoikkana ja halusi miellyttää kaikkia miehiä, ja halusi tehdä kaikkea tällaista. Hän halusi pukeutua farkkuihin, vaikka
hänellä oli jo ikää. Hänen miehensä oli hyvin tärkeässä asemassa, hän oli kansliapäällikkö, paljon meitä vanhempi. Kerran
meidät oli kutsuttu illallisille. Mutta hänen vaimonsa ei ollut paikalla. Kaikki kyselivät häneltä: "Missä vaimonne on?" Hän vastasi:
"En tiedä missä hän on. Hänen piti kyllä tulla." Minäkin ihmettelin missä hän mahtoi olla, minne hän oli mennyt, koska hänelle oli
aivan erityinen paikka varattuna. Ennen illallisen alkua menin käymään naistenhuoneessa. Ja siellä tämä naisparka istui
nurkassa. Kysyin: "Miksi istut täällä?" Hän vastasi: "Minut pantiin tänne istumaan. En tiedä, mitä tehdä." Toin hänet pois sieltä.
Kysyin emännältä: "Miksi laitoitte hänet istumaan sinne?" Illan emäntä luuli olevansa hyvin tyylikäs, oli laitattanut hiuksensa
kauniisti, ja hän näytti joltain filmitähdeltä. "Ooh, onko hän kansliapäällikön vaimo?" Vastasin: "Kyllä." "Voi luoja! Luulimme häntä
sihteeriksi. Miten hän voi olla vaimo? Hänessä ei ole lainkaan arvokkuutta, hän oli pukeutunutkin typerästi. Miten olisimme
voineet uskoa häntä vaimoksi? Hänessä ei ole sellaista arvokkuutta, jota korkea-arvoisen intialaisen herrasmiehen vaimolta
vaaditaan." Naisparka istui siellä puoli tuntia tupakkaa poltellen... He eivät uskoneet sitä todeksi. He vielä kysyivät: "Oletteko
varma, että hän on se vaimo?" Vastasin: "Kyllä, aivan varma." Ja hän tuli pöytään, mutta kukaan ei noussut ylös. Ja kaikki muut
luulivat edelleen, että paikalle tuli hänen sihteerinsä. Ja meidän piti kertoa heille: "Tämä on hänen vaimonsa". Ja tämä emäntä
ajatteli olevansa tyylikäs nuori nainen; ja että tämä vanha nainen käyttäytyi typerästi. Lännessäkin naista kunnioitetaan, jos hän
on hyvä kotiäiti. Häntä kunnioitetaan kaikkialla. Tunsin myös erään korkea-arvoisen henkilön, hallituksen ministerin Englannissa,
ja hän oli... häntä pidettiin hieman oikukkaana, eikä kukaan ollut huomaavinaan häntä. Ei kukaan. "Älkää katsoko häntä!" En ollut
kovin perehtynyt diplomaattipiireissä oleviin skandaaleihin, ja kysyin: "Miksi ette puhu tämän miehen kanssa?" "Ei, ei kannata."
Kysyin: "Miksi?" He vastasivat: "Hän on kamala. Hän ei ole hyvä mies." "Mutta miksi? Mitä hän on tehnyt?" He vastasivat: "Hän on
kova flirttailemaan, hän katselee muiden naisten perään ja tekee kaikenlaista," ja sitten he kertoivat hänestä. Hyvä Luoja!
Sellainen suuri mies kuin ministeri... Miksi hän käyttäytyy tällä tavalla? Käyttäytyy kuin typerä aasi… Kukaan ei halunnut kätellä
häntä. Miehetkään eivät katsoneet häneen päin. Nyt tietysti uusi yhteiskunta muodostaa tällaisia typeriä ihmisiä. Se on eri asia.
Jos kuka tahansa sahaja-joogi menee tällaiseen paikkaan, hämmästyy sitä, kuinka typeriä ihmiset ovat. He näkevät sen heti.
Kaikkien vasen Nabhi on epäkunnossa, olipa kyse sitten naisista tai miehistä. Miehille se on paljon vaarallisempaa, jos heillä on
tällainen vaimo. Jos vasen Nabhi on epätasapainossa, mitä tapahtuu? Mitä sairauksia voi saada? Kaikkein ensimmäiseksi voi
saada verisyövän. Vasemmasta Nabhista voi saada verisyövän. Naiset luulevat voivansa dominoida miehiään, he voivat tehdä



niin miehilleen, he voivat panna heidät ojennukseen, mutta he eivät tiedä, että he voivat aiheuttaa sellaisen vakavan sairauden,
kuin verisyövän. Tiedän erään, joka sairasti verisyöpää, mutta saimme parannettua hänet, ja silloin huomasimme, että vasen
Nabhi oli edelleen huonona. Sairaus palasi aina vain uudestaan. Silloin huomasimme, että syy oli hänen vaimossaan. Tämä
nainen oli todella vaaraksi hänelle. Eikä mies halunnut jättää häntä, ei halunnut. Silloin sanoin hänelle: "En hoida sinua enää, jos
jatkat elämistä hänen kanssaan. On parempi heittää hänet ulos tai lähettää jonnekin muualle. Mutta jos jatkat elämistä tämän
naisen kanssa, en hoida sinua enää." Mies kutsui vaimon paikalle, ja sanoin hänelle suoraan: "Olet hyvin dominoiva, kamala
äkäpussi, ja jos jatkat miehesi piinaamista, häntä ei voida parantaa." Mutta nainen vain jatkoi. Ja lopputulos oli todella kamala.
Miehen perna paisui näin suureksi, se poistettiin kokonaan, ja lääkärit kertoivat: "Tulet menehtymään kuudessa kuukaudessa".
Sanoisin, että he molemmat vaikuttivat, vaimo dominoi miestään, ja mies oli silti kiintynyt häneen. Tämä on tapahtunut aivan
äskettäin. Olemme mies ja vaimo, koska rakastamme toisiamme, täydennämme toisiamme. Nainen on nainen ja mies on mies.
Miesten ei pidä odottaa naisten olevan kuin he itse – hyvin nopeita; eikä naisten pidä odottaa miesten olevan kuten he –
tavallaan hyvin yleviä. Naisen ja miehen ominaisuudet ovat erilaiset. Mutta naisen suurin voima on hänen puhtautensa,
siveytensä. Jos naisen siveys järkkyy, hän muuttuu vaaralliseksi persoonaksi, hyvin vaaralliseksi. Hän voi vahingoittaa oman
miehensä lisäksi myös lapsiaan ja yhteiskuntaa. Meidän kulttuurimme muistuttaa paljon islamilaista kulttuuria. Intian kulttuuri
on sellainen. Intialaisessa kulttuurissa naiset kunnioittavat siveyttään enemmän kuin mitään muuta tässä maailmassa. He
voivat luopua kaikesta muusta, mutta eivät siveydestään. Kerran… Minun täytyy kertoa teille tämä hyvin kiinnostava tarina
eräästä kauniista naisesta nimeltään Padmini. Hän oli kuninkaan vaimo. Eräs kamala muslimikuningas halusi nähdä naisen,
koska oli kuullut tämän olevan hyvin kaunis. Tämä on hyvin kummallinen juttu. Hän meni hoviin ja sanoi: "Minun täytyy saada
nähdä tämä nainen, muuten tuhoan koko kuningaskunnan." Ihmiset sanoivat: "Hän ei voi tehdä näin, hän on kuningattaremme. Ei
hän voi tulla katsomaan kuningatartamme tällä tavalla." Kuningatar ajatteli: "Hyvä on. Hänen ei tarvitse nähdä minua, mutta hän
voi nähdä kuvani." Hän meni seisomaan peilin eteen, ja muslimikuningas näki kuvajaisen. Silloin hän tuli vielä hullummaksi ja
sanoi: "Minun on saatava tämä nainen itselleni. Jos ette anna häntä, minä tuhoan teidät kaikki." Kuvitelkaa, että kuningas tekee
tällaista typerää naisen takia – se osoittaa kuinka tyhjänpäiväinen mies hän oli. Niin hän sitten toi koko sotaväkensä ja asettui
lähelle linnaketta, jossa nämä ihmiset olivat, ja lähetti viestin: "Jos ette luovuta kuningatarta minulle, minä hyökkään". He eivät
olleet valmistautuneet, eivätkä tienneet, mitä tehdä. He sanoivat: "Taistellaan häntä vastaan. Emme voi luovuttaa
kuningatartamme heille. Tässä on kyse arvovallastamme." He ottivat sata palankiinia. Tiedättekö, mikä on palankiini
(kantotuoli)? He ottivat siis sata palankiinia. Näiden sadan palankiinin sisällä istui neljä sotilasta aseineen ja latteineen, ja kaksi
miestä kantoi heitä. He sanoivat: "Hyvä on. Kuningatar tulee sadan palvelijattarensa kanssa." Tuohon aikaan muslimit…
Muslimikuningas joi ja juhli ja oli iloinen, koska kuningatar oli tulossa. Niin sotilaat sitten pääsivät sinne ja tulivat esiin
palankiineistaan ja alkoivat taistella. He olivat kertoneet linnakkeeseen jääneille naisille: "Jos voitamme, niin aamu viiteen
mennessä sytytämme tulen, ja kun näette tulen, tiedätte, että olemme voittaneet. Mutta jos ette näe, silloin tiedätte varmasti,
että emme ole voittaneet taistelua." Heitä oli vain jotain neljäsataa tai kuusisataa, kun taas muslimikuninkaalla taas oli tuhansia
sotilaita, aseita, kanuunoita ja kaikkea. Niin taistelu sitten alkoi. Ja taistelussa muslimikuningas voitti, koska hänellä oli ylivoima,
ja hän tappoi melkein kaikki. Myös hindukuningas tapettiin. Ammu viiteen mennessä tulta ei oltu sytytetty, eivätkä naiset
nähneet mitään tulta. Niinpä he rakensivat valtavan suuren rovion, kiipesivät sen päälle ja sytyttivät sen palamaan, ja kaikki
kuolivat. Kolme tuhatta naista kuoli, koska he eivät halunneet muiden miesten koskevan heitä, koska silloin heidän siveytensä
olisi mennyttä. Intiassa on paljon tällaisia tarinoita. Kuinka nämä naiset kunnioittivatkaan siveyttään! Katsokaas, on helppoa
langeta kaikenlaisiin kaikenlaisiin houkutuksiin, mutta jos tämä on teidän voimanne, miksi antautuisitte johonkin näin typerään?
Sahaja Yogassa meidän on oivallettava tämä. Miesten on myös tiedettävä, että jos heidän vaimonsa ovat niin puhtaita ja hyviä,
heidän on kunnioitettava heitä. Heidän on myös ymmärrettävä, että heillä on rakhi-siskoja, mikä tarkoittaa sitä, että olemme
hyvin puhtaita ihmisiä. Me kunnioitamme rakhi-siskon siveyttä, emmekä halua olla millään tavalla tekemisissä kenenkään
sellaisen kanssa, joka ei kunnioita siveyttä. Silloin miehistäkin tulee siveitä. Kun naiset ovat siveitä, miehistä tulee myös siveitä.
Tämä puhtaus on teidän tärkein voimanne, tämä puhtaus on Shri Ganeshan voima. Kun saatte itsellenne tämän Shri Ganeshan
voiman, tiedätte, kuinka voimallisia teistä tulee siinä viattomuudessa, joka on herännyt sisällänne. Ilman siveyttä naiset eivät saa
aikaan mitään Sahaja Yogassa. On luovuttava kaikista menneisyyden käsityksistä, menneisyyden tapahtumista ja myös siitä
pommituksesta, jota tulee sanomalehdistä, mediasta, kaikkialta. Luin äskettäin erään hienon kirjan, josta tuli suosittu, nimeltään
"Media vastaan Amerikka". Siinä kerrottiin, kuinka media on syöttänyt naisten ja miesten päähän ajatuksia, jotka halventavat
avioliittoa, kuinka se on tappanut avioliiton. Ihmiset menevät naimisiin, sitten eroavat; menevät naimisiin, eroavat. Sama jatkuu
koko ajan. Sahaja Yogassa asiat eivät tietysti ole niin huonosti. Tällä kertaa meillä oli 86 hääseremoniaa. 86, joista yksi oli
mennä myttyyn, mutta nyt sekin on saatu kuntoon. Sahaja Yogassa asiat ovat paljon paremmin. ihmiset ymmärtävät avioliiton



tärkeyden. Se on näytelmää, mutta myös 'tapas': se on 'tapasyaa', jonka avulla alatte ymmärtää omia voimianne. Sanoisin, että
mies on kuin aurinko, mutta nainen on kuin Äiti Maa. Ero on tällainen: aurinko loistaa, antaa valoa, se antaa myös tavallaan
ravintoa Äiti Maalle. Ja Äiti Maa antaa kaiken, Hän kantaa niin monia asioita, Hän kantaa kaikki syntimme. Kotiäiti on kuin Äiti
Maa. Hän antaa iloa kaikille, miehelleen, lapsilleen. Hän ei ajattele itseään. Hän ei ajattele, kuinka voisi saada itselleen paljon
vaikkapa kauneudellaan, kauniilla vartalollaan, koulutuksellaan, voimillaan, joita hänellä on – hän ei ajattele niin. Mutta hän
ajattelee: "Kuinka voisin tehdä muista voimallisia, miten voisin antaa heille voimaa, miten voisin auttaa heitä." Tällaista on
tyypillinen naisen ajatusmaailma. Jos näin ei ole, hän ei ole nainen. Tarkoitan, että jos joku sanoo: "Haluan tulla kotiinne
päivälliselle", hän on hyvin onnellinen. "Voi kuinka mukavaa. Mitä ruokaa laittaisin? Mitä valmistaisin?" Tämä on naisen asenne.
Kerran noin kahdenkymmenen viiden ihmisen joukko oli tullut tapaamaan Minua. Istuin heidän kanssaan avarassa tilassa, ja
lähetin sanan tyttärelleni, että vieraat ovat täällä, ja saattaa mennä myöhään, joten olisi hyvä valmistaa heille päivällistä.
Keskustelun jälkeen sanoin: "Täällä on päivällistä, mennään syömään". He ihmettelivät: "Kuinka?" Sanoin: "Kaikki hyvin."
Tyttäreni oli niin kovin iloissaan. Hän oli valmistanut kaikenlaista, ja hänen ystävänsäkin olivat tulleet auttamaan. Kaikki
ulkomaalaiset olivat ihmeissään: "Äiti, kuinka hän on niin iloinen tästä? Jos minä kerron vaimolleni…" – tämä oli Sahaja Yogan
alkuaikoina – "…että vain kolme henkilöä oli tulossa päivälliselle, hän hyörisi ja pyörisi ympäriinsä…" Kysyin: "Miksi?" "… ja hän
nurisisi ja marisisi ja olisi kiukkuinen kaikille ihmisille." Olin aika hämmästynyt. Katsokaas, Sahaja Yogassa me elämme tällä
tavalla. Me haluamme antaa rakkautta, ja miesten pitää arvostaa sitä ja nauttia tästä rakkaudesta; olittepa sitten veli, aviomies
tai poika, mikä tahansa, niin naisen rakkaus on teitä varten. Ja nainen antaa sellaista rakkautta, joka tekee teistä ei vain
täydellisen iloisia, vaan myös henkisiä. Koska se on suhteellista. Jos nainen alkaa käyttäytyä huonosti, se on pahinta
yhteiskunnalle: miehet alkavat myös käyttäytyä huonosti. Miehet ovat ulospäin suuntautuneita. Jotta heidät saisi asettumaan ja
huolehtimaan perheistään, naisten on tiedettävä, miten kohdella heitä. Ei ole helppoa hoitaa kotia, pitää huolta perheestä, ei ole
helppoa pitää huolta lapsista – se on vaikeaa. Ne naiset, joilla on tällaiset ominaisuudet, ovat naisista parhaita, ja heiltä se
onnistuu. Ajatelkaa vaikka omia äitejänne, kuinka paljon he rakastivat teitä, sekä miehet että naiset. Miksi? Miksi ajattelette niin
paljon äitiänne? Koska hän uhrasi kaiken, mutta ei näyttänyt sitä, että uhrasi. Hän teki niin paljon puolestanne, että voisitte olla
naisia. Naisen rakastamisen potentiaali on aivan valtava, valtava! Tämä meidän pitää oppia Fatimalta. Hän antoi kaksi lastaan
tapettavaksi. Hän tiesi tämän, koska Hän oli myös Vishnumaya; Hän oli Vishnumayan inkarnaatio. Hän tiesi, että hänen lapsensa
tapettaisiin, mutta silti Hän antoi lastensa mennä: "Hyvä on. Sillä ei ole merkitystä. Vaikka tiedänkin, että he kuolevat, se ei
haittaa." Mikä urheus, mikä rohkeus, mikä ymmärrys lastensa velvollisuudesta. Tänä päivänä muistamme heidät nimillä Hassan
ja Hussein. Mitä jos Hän olisi sanonut: "Ei, ei, ei, älkää menkö sotaan. Jääkää kotiin." Ja jos Hän olisi pakottanut heitä jäämään,
silloin he eivät olisi lähteneet. Emme olisi puhuneet heistä tänään, eikö niin? Joka tapauksessa he olisivat kuolleet joskus, mutta
he kuolivat sankarikuoleman äitinsä takia. Tietysti hekin olivat eräänlaisia inkarnaatioita, mutta Fatima antoi heille absoluuttisen,
täydellisen rohkaisun: "Menkää ja taistelkaa oikean asian puolesta". Koska fundamentalistit yrittivät tarjota ihmisille
fanaattisuuttaan. Tänään Minun on kerrottava myös miehille, että heidän on opittava kunnioittamaan naista, joka on siveä. Olkaa
hyvä ja ymmärtäkää, että jos vaimonne on siveä nainen, niin teillä ei ole oikeutta aiheuttaa hänelle minkäänlaista harmia. Ei
vaatia häneltä kunniallisuutta, vaan katsoa, että kaikki kunnioittavat häntä, että kukaan ei loukkaa häntä, että pysytte hänen
vierellään, samaistutte häneen. Mutta jos hänessä ei ole siveellisyyttä, ja jos hän on sen tyylinen, on parempi pysyä kaukana.
Minulla ei ole niin paljon rohkeutta sanoa, että "Hyvä on, jatka vain hänen kanssaan ja Minä pidän huolta teistä." Se on hyvin
vaikeaa. En tiedä, mitä kaikkia hankaluuksia voi tulla vastaan. Kaikista kokemuksista voi oppia yhden asian varmasti, että nainen
on paljon enemmän sisäänpäin suuntautunut, hänellä on paljon enemmän voimia, ja hän on paljon viisaampi kuin muut, jos hän
pitää kiinni siveellisyydestään. Tämän pisteen päällä pyörivät kaikki hänen tekemisensä ja koko hänen persoonallisuutensa. Hän
voi olla mitä tahansa. Intiassa on ollut naisia, kuten eräs nainen, joka oli vain seitsemäntoista ikäinen, ja hän joutui leskeksi.
Hänestä tuli leski vain seitsemäntoista ikäisenä, ja hän taisteli erästä kauheaa kuningasta, Aurangzebia vastaan, ja hän taisteli
vastaan kaikin voimin; ja naisen nimi oli Tarabai. Meillä on ollut Intiassa tavallaan hyvin eri luonteisia naisia, hyvin eri luonteisia,
jotka taistelivat eri tavoin, mutta kaikki he olivat ennen kaikkea kotiäitejä. Kaikki heidän voimansa olivat kotiäidin voimia. Joten
älkää väheksykö kotiäitejä. Kun matkustan lentokoneella, Minulta kysytään: "Äiti, mikä on ammattinne?" "Kotiäiti." Ammattini on
kotiäiti. Olen erittäin suuren perheen kotiäiti. Pidän huolta lapsistani, rakastan heitä, he rakastavat Minua, ja Minusta tämä
ammatti on paras, koska se antaa niin paljon iloa, se on niin kaunista. Se on rakkautta. Se antaa paljon energiaa. Ja tässä iässä
en koskaan tunne itseäni vanhaksi, koska olen kaikkien teidän Äiti. Minulle ei koskaan tule mieleen, että olen nyt vanha, ja Minun
pitää nyt tehdä niin ja näin, Minun pitää levätä, eikä Minun enää pitäisi tehdä tällaista työtä… Minulla on tämä rakkauden tunne
lapsiani kohtaan: Minun on ravittava heitä, Minun on huolehdittava heistä, koska Minun on annettava kaikki voimani heille. En ole
koskaan kehuskellut voimiani teille millään tavalla. Teidän pitää vain imeä itseenne kaikki voimani. Ainoa toiveeni on se, että



teistä tulisi yhtä voimallisia kuin Minusta. Tietysti olette saaneet selville, että Minulla on voimia, Mutta omasta puolestani
haluaisin, että unohdatte, mitä voimia Minulla on, ja yrittäisitte saada kaikki nämä voimat itsellenne, että voisitte pelastaa
maailman. Se on ainoa asia, jonka haluan teille antaa. Ja haluan vakuutta teille, että voitte kaikki saada kaiken, mitä Minulla on;
ainoa asia, jonka voisitte muistaa – yksinkertaisen asian elämässä – että meidän on oltava oikeudellisia. Emme voi leikitellä,
emme voi käyttäytyä huonosti. Nykyään tulee esiin monia asioita, joita miehet tekevät ja naiset tekevät; me emme tee.
Evoluutioprosessissa saatamme sanoa, että oli apinoita, simpansseja, joista tuli ihmisiä. Mutta ei, välissä oli toisenlaisia
ihmisolentoja, jotka kehittyivät, mutta sitten hävisivät. Vain hyvin harvoista tulee sahaja-joogeja, jotka pelastuvat. Loput eivät tule
säilymään: heistä ei tule apinoita eikä ihmisiä, he häviävät. Nämä kaikki ovat itseään tuhoavia asioita, jotka tappavat perheen,
jotka tappavat siveellisyyden sisällämme, ja sitten olemme pulassa. Meitä ei ole olemassa. Meillä on sairauksia, meillä on huolia,
meillä on ongelmia. Olkaa siis varovaisia, hyvin, hyvin varovaisia. Tämä erityinen puja Fatima Bille on puja Vishnumayalle. Myös
vasemmassa Vishuddhissa oleva syyllisyys voidaan parantaa, jos vahvistatte siveellisyyttänne. Ette koskaan tunne syyllisyyttä,
koska teissä on hyveellisyys niin vahvana. Siinä hyveessä ette ikinä enää tunne syyllisyyttä, ja voitte nousta vastustamaan
kaikkea typeryyttä, koska seisotte siveyden totuudella. Tänään on erityinen päivä, jolloin saamme palvoa tätä suurenmoista
siveellisyyden ihannetta, Fatima Bitä. Jumala siunatkoon teitä.
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Shri Adi Shakti Kundalini Puja. Cabella Ligure (Italy), 6 June 1993.

Tänään me palvomme Minua, ensimmäistä kertaa.

Tavallisesti puja on aina pidetty Minun ominaisuudelleni tai jollekin osalle Minua. On ymmärrettävä hyvin selvästi, mikä Adi
Shakti on. Sanotaan, että kyseessä on Kaikkivaltiaan Jumalan, Sadashivan puhdas halu. Mutta mitä Kaikkivaltiaan Jumalan
puhdas halu on? Jos katsotte omia halujanne, mistä ne syntyvät? Eivät jumalallisesta rakkaudesta, vaan aistillisesta
rakkaudesta, rakkaudesta materiaan, rakkaudesta valtaan. Kaikkien näiden takana on rakkaus. Jos ette rakasta jotain, ette
myöskään halua sitä. Nämä maalliset rakkaudet, johon tuhlaantuu niin paljon aikaa turhaan, eivät todellisuudessa anna teille
tyydytystä, koska ne eivät ole todellista rakkautta, vaan väliaikaista hullaantumista, johon te sitten kyllästytte ja hyppäätte
johonkin toiseen asiaan, sitten seuraavaan ja seuraavaan. Adi Shakti on Jumalan pyhän rakkauden ruumiillistuma.

Se on Jumalan puhdasta rakkautta, ja mitä Hän rakkaudessaan halusikaan? Hän halusi luoda ihmisolentoja, jotka olisivat hyvin
kuuliaisia, hyvin yleviä, kuin enkeleitä. Hänen ajatuksenaan oli luoda Aatami ja Eeva. Enkeleillä ei ole vapautta. Enkelit on luotu
sellaisiksi. He eivät voi muuttua. He eivät tiedä, miksi tekevät asioita. Eläimetkään eivät tiedä, miksi ne tekevät tiettyjä asioita. Ne
vain tekevät, koska luonto vaatii niin. Kaikkivaltias Jumala ohjailee niitä.

Shivaa kutsutaan Pashupatiksi, eli Hän hallitsee kaikkia eläimiä, Hän on Pashupati. Hän hallitsee kaikkia eläimiä, ja eläimet
tuovat esiin kaikenlaisia haluja, mutta ne eivät kadu mitään, niillä ei ole egoa, ne eivät ajattele, että tämä on väärin ja tämä on
oikein. Karma ei ole niille ongelma, koska niillä ei ole egoa, niillä ei ole vapautta. Tässä vaiheessa Adi Shakti, joka oli puhdas
Rakkaus... Ajatelkaapa Isää, joka on laittanut kaiken rakkautensa yhteen persoonaan, niin Häneen ei jää mitään, Hän vain
tarkkailee. Mitä Hän silloin ajattelee, kun Hän vain katselee oman halunsa, oman rakkautensa näytelmää. Hän katselee, mitä
siinä tapahtuu. Näytelmää katsellessaan Hän on hyvin varovainen, koska Hän tietää, että persoona, jonka Hän on luonut, on
pelkkää rakkautta ja myötätuntoa. Myötätunto itsessään on niin ylevä ominaisuus, että Hän ei siedä minkäänlaista hyökkäystä
sitä vastaan, ei mitään häirintää, eikä minkäänlaista nöyryyttämistä, halventamista tai loukkaamista. Hän on hyvin valppaana sen
suhteen. Hän on koko ajan varuillaan.

On tavallaan syntynyt kuilu Hänen ja Hänen oman rakkautensa välille. Tälle rakkauden halulle annettiin myös persoona, eli ego, ja
tämän egon täytyi toimia itsenäisesti. Siitä tuli eräänlainen riippumaton persoona, joka oli vapaa tekemään kaikkea, mitä halusi.
Emme voi ajatella, että arkielämässä mies ja vaimo olisivat täysin vapaita tekemään, mitä haluavat. Koska ei ole
yhteenkuuluvuutta, ei ole ymmärrystä, ei sellaista ykseyttä, yhteisymmärrystä. Sillä se on kuin kuu ja kuun valo, aurinko ja
auringon valo, se on sellaista yhteenkuuluvuutta, että mitä tahansa toinen tekee, toinen nauttii siitä. Tässä kauniissa
erillisyydessä Adi Shakti päätti muuttaa Sadashivan suunnitelmia. Hän on tunnettu Sankalpa Vikalpa Karoti -ominaisuudestaan,
että jos pitää liikaa kiinni jostain päätöksestä, Hän hajottaa sen, kuten tänään suunnitelman klo 11 pujasta. Kun sitten Aatamin ja
Eevan luominen alkoi, Adi Shakti ajatteli, että jos he ovat kuin muutkin eläimet tai enkelit, niin mitä hyötyä siitä on? Heidän täytyy
tietää, mitä tekevät, Heidän täytyy tietää, miksi tekevät.

Heillä täytyy olla vapaus ymmärtää, mitä tieto on. Sellaista määrättyä konemaista elämää, jota eläimet elävät – miksi heidän
pitäisi elää sellaista? Omassa vallassaan olevalla voimalla, – joka Hänelle tietysti oli myönnetty –, Hän tuli käärmeen muodossa
ja kertoi Aatamille ja Eevalle: "Maistakaa tiedon hedelmää". Ihmisille, jotka eivät ole sahaja-joogeja, ei voi kertoa tällaista. He
järkyttyisivät. Mutta käärme tuli koettelemaan heitä ja kertoi sitten: "Teidän pitää maistaa tätä hedelmää". Käärme kertoi sen
naiselle, ei miehelle, koska naisten otaksutaan hyväksyvän asioita helpommin. Nainen saattaa hyväksyä bhuutit, hän saattaa
hyväksyä typeryyksiä, mutta hän on se, joka hyväksyy. Mies taas ei hyväksy helposti, hän esittää vastaväitteitä ja keskustelee,
siksi käärme kertoi naiselle, Hän tuli kertomaan siitä naiselle. Pyhä Henki on tosiasiassa feminiininen ja siksi lähempänä naista.

Tämä feminiini voima tuli käärmeen muodossa kertomaan, että teidän täytyy maistaa tiedon hedelmää. Se oli vaimon, Eevan,
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tehtävä saada miehensä vakuuttuneeksi, sillä naiset osaavat sen taidon. Joskus he saattavat taivutella miehiään väärään
suuntaan, kertoa heille jotain, mikä on hyvin väärin, hyvin arveluttavaa. Aivan kuten Macbethissa kävi. Olemme nähneet monia
tapauksia, jolloin naiset ovat johtaneet miehiään harhaan. Miehiä voidaan johtaa harhaan tai heitä voidaan ohjata tai heidät
voidaan vapauttaa, jos heillä on hyvä vaimo. Aatami luotti vaimoonsa täysin, uskoi hänen sanaansa, ja he molemmat maistoivat
tiedon hedelmää Pyhän Hengen ohjauksessa, joka oli Jumalan feminiini persoona. Tätä eivät voi käsittää ihmiset, jotka saavat
vain häivähdyksen Kristuksesta tai Mohammed Sahibista tai Nanak Sahibista. He eivät voi ymmärtää. Ihmiset saivat heistä vain
pienen häivähdyksen.

Jos ihmisille olisi kerrottu, he olisivat sanoneet: "Pah, mitä tämä on?" He eivät olisi edes kuunnelleet sitä. Silloin sen mukaan,
millainen ihmisten huomio ja vastaanottokyky olivat, ihmisille kerrottiin dharmasta ja ylösnousemuksesta. Mutta Intiassa
ihmiset ovat puhuneet Kundaliinista jo kauan, ja että Hän on Adi Shakti, joka heijastuu sisällämme. Teille luettiin juuri ääneen,
että tulen olemaan joka ikisessä ihmisessä. Ymmärtäkää, että Adi Shakti on rakkauden voima, puhtaan rakkauden ja
myötätunnon. Hänessä ei ole mitään muuta. Vain puhdas rakkaus sydämessään. Mutta tämä rakkaus on niin voimallinen, niin
voimallinen, ja sen rakkauden Hän antoi Äiti Maalle. Tämän takia Äiti Maa, vaikka tekisimme paljon syntiä ja kaikenlaista, Hän
vuodattaa rakkauttaan näiden kauniiden kukkasten kautta meille kaikille.

Näemme tämän kauneuden ilmaisun kaikilla tavoilla Hänen rakkaudessaan vaikkapa galakseissa ja tähdissä. Jos haluaa katsoa
asiaa tieteen kannalta, niin tieteen mielestä siinä ei ole rakkautta, ei ole kysymys rakkaudesta. Ihmiset puhuvat myös joogasta,
mutta eivät yhdistä siihen rakkautta ja myötätuntoa. Jos ei ole rakkautta ja myötätuntoa, ei henkilössä voi olla jumalallista
kipinää. Kaikki on täydellisesti tämän jumalallisen rakkauden sisällä. Kaikki tälle maapallolle luotu, kaikki tähän universumiin
luotu ja kaikkiin muihinkin universumeihin, se kaikki on Jumalallisen Äidin rakkauden ansiota. Adi Shaktin rakkaus on jotain niin
hienovaraista, niin hienovaraista, että sitä ei aina pysty ymmärtämään. Tiedän, että te kaikki rakastatte Minua hyvin paljon.
Rakkaus Minua kohtaan on valtavaa, ja kun otan vastaan värähtelyjänne, se on kuin aallokkoa, joka koskettaa rantaa ja palaa
takaisin, ja paljon pieniä kimmeltäviä pisaroita jää rannallekin. Samalla tavalla tunnen sydämessäni rakkautenne, joka heijastaa
kimaltavaa kauneutta tässä pyhässä rakkaudessa, jonka kokemista en pysty teille selittämään, mitä se saa aikaan.

Ensimmäiseksi se tuo kyyneleet silmiini. Se johtuu myötätunnosta, joka on 'sandra karuna'; joka on 'aadr', se ei ole kuivaa.
Esimerkiksi isän myötätunto voi olla hyvin kuivakkaa: "Nyt teet näin, tai saat selkääsi, varmasti", hän sanoo. Äitikin käskee, mutta
hän ei sano mitään näin loukkaavaa. Äidin on joskus käskettävä ojentaakseen. Mutta äidin puhe on erilaista kuin isän, koska
hänessä on 'sandra karuna'. 'Andr'. 'Aadr' on… jotain, mikä ei ole kuivaa. Adi Shakti loi itselleen tällaisen sydämen jumalallisen
rakkauden vuoksi, jota Hän kantoi itsessään. Jokainen osa Hänen kehostaan, kaikki on luotu jumalallisesta rakkaudesta.

Jokainen osanen säteilee pelkkää jumalallista rakkautta. Värähtelyt eivät ole mitään muuta kuin jumalallista rakkautta. Kuten
olen teille jo aiemmin kertonut, tämän inkarnaation täytyi saapua tänne. Oli tullut aika, oli nähty selvästi, että nyt oli aika. Mutta
määritetyn ajan ja sahaj-ajan välillä on ero. Määritetty aika on sellainen, että voidaan sanoa, että tämä juna lähtee tähän aikaan ja
saapuu perille tähän aikaan. Voidaan sanoa, että jokin kone tuottaa jotakin, jossain tietyssä ajassa se tuottaa tietyn määrän
tavaraa. Mutta elävät asiat, jotka ovat spontaaneja, jotka ovat sahaj, niille ei voi määrittää aikaa. Samoin on vapauden
kehittymisen kanssa; ihmisillä on maksimaalinen vapaus, joten ei voida sanoa, mihin aikaan ihmiset ovat valmiita ottamaan
vastaan jumalallisen rakkauden hienojakoista tietoa. Tietokin voi olla hyvin kuivaa.

Meillä oli kamalia ihmisiä Intiassa, jotka vain lukivat koko ajan ja toistivat mantroja ja muuta, ja heistä tuli niin kuivia, niin kuivia,
he olivat kuin luurankoja, vain luut olivat jäljellä. Ja he olivat niin kuumaluontoisia, että kun vain katsoivatkin, niin ihminen muuttui
tuhkaksi. Tätäkö varten olette tulleet maan päälle, harjoittamaan 'tapasyaa' (kieltäymys) ja kaikkea, ja muuttamaan toisia
tuhkaksi? Mutta näin he luulivat olevansa jotain suurta, kun katsoivat jotakin ihmistä, niin hän hävisi tai muuttui tuhkaksi. Sitä
kutsutaan nimellä 'bhasmisat'. Mutta heidän sydämissään ei ollut ajatusta hyväntahtoisuudesta. Ensimmäinen asia, jonka
saavuttaa jumalallisen rakkauden avulla, on hyväntahtoisuus. Hyväntahtoisuuskin on tavallaan harhaanjohtava sana.
Hyväntahtoisuus tarkoittaa kaikkea, mikä on hyväksi omalle Hengelle. Kuten tiedätte, Henki on Kaikkivaltiaan Jumalan
heijastuma, ja kun teissä oleva Henki alkaa heijastaa itseään täydessä kauneudessaan, silloin teistä tulee antajia, ette enää ole
sellaisia, joiden tarvitsee ottaa vastaan, vaan teistä tulee vain antajia.



Tunnette itsenne niin täyttyneiksi. Tämä Adventti tapahtui aikana, joka oli ennalta päätetty. Kuten kerroin, teillä oli vapaus, ja
ihmiset ryntäilivät kuin hullut tehden kaikenlaista. Jos tarkastellaan asiaa, niin ennen tätä ihmisillä oli suuria ongelmia valtansa
kanssa. Esimerkiksi, mentiin Intiaan ja vallattiin koko maa, tai Kiinaan, tai tällä suunnalla mentiin kaikkialle Afrikkaan. Jopa
amerikkalaisetkin – niin kutsutut amerikkalaiset – menivät ja valtasivat Amerikan itselleen. Tämä oli aikaa, jolloin ihmiset
käyttivät vapauttaan vain vallan hankkimiseen. Se ei ollut sopiva aika Adi Shaktin syntymiselle. Silloin ihmiset olivat
vallanahneita. Eipä silti, meillä on sitä edelleenkin.

Mutta silloin ihmiset halusivat itselleen vain valtaa ja uusia alueita, mikä ei ole tärkeää. Adi Shaktin tuleminen ei voinut tapahtua
silloin. Silloin ihmisen piti taistella vapaudestaan ja päästä vapaaksi imperialistien ja alistavien ihmisten kynsistä. Vähitellen
asiat sitten muuttuivat. Ne muuttuivat, ja muuttuivat hyvin juohevasti. Se oli hämmästyttävää, näin itse muutoksen tapahtuvan.
Kaikki alkoi järjestyä. Kuten tiedätte, otin itse osaa Intian vapautusliikkeeseen – se oli tärkeää. Se alkoi Intiasta. Ensin tuli
vapautus imperialismista, ja sitten tämä vapautus imperialismista alkoi levitä jokaiseen maahan.

Ihmiset alkoivat ajatella ja ymmärtää, että ei kannata pitää siirtomaita, vaan on parempi palata omalle alueelleen. Kun tämä
tapahtui – tämä siis tapahtui omana elinaikanani –, ja ihmiset, jotka yrittivät saada maatamme vapaaksi, kuolivat, hyvin moni
tapettiin, kuten Bhagat Singh. Jokaisessa maassa kaikki vallankumoukselliset erotettiin, heitä kidutettiin ja tapettiin. Ei ollut
kysymys vain Intiasta. Mutta ihmisten oli käytävä läpi tämä. Heidän vapauttaan koeteltiin. Ihmiset alkoivat ajatella, että he
tekivät väärin, tämä ei ollut vapautta. Kuitenkin kaiken tämän jälkeen he alkoivat katua ja kehittivät itsessään eräänlaisen pelon
ja alkoivat pelätä muita ihmisiä, ja siitä syntyi eräänlainen pelokas vasen Vishuddhi. He tunsivat suurta syyllisyyttä, että olivat
tehneet todella väärin eikä heidän olisi pitänyt tehdä sellaista. Tässä vaiheessa oli myös muita ongelmia, kuten meidän
kastilaitoksemme ja muita orjuuteen liittyviä ongelmia ja kaikenlaista vääryyttä, jolloin joitakin ihmisiä kohdeltiin alempina ja
joitakin ylempinä, jotkut olivat ylempää rotua ja jotkut alempaa, ja kaikkea tällaista typerää esiintyi.

Ihmiset kehittivät tällaista vapautensa kautta, oman vapautensa kautta. Asia ei ole näin, se ei ole, se ei ole tosiasia, se ei ole
totuus. Mutta ihmiset saivat aikaan tällaista. Jos Minä haluaisin saada aikaan jotain ja sanoisin: "Tämä ei ole matto", ja sanoisin
jatkuvasti: "Tämä ei ole matto, tämä ei ole matto". Se on aivopesua, ja te kaikki alatte ajatella: "Tämä ei ole matto, sen täytyy olla
jotain muuta". Minusta tuntuu, että jossain hypnoosissa ihmiset hyväksyivät rasismin typeryyden, kaikenlaisen vääryyden,
orjuuden, kastijärjestelmän ja erityisesti naisten huonon kohtelun. Kaikki tämä syntyi ihmisille annetusta vaihtoehdosta valita
hyvän ja pahan välillä. Ihmisistä se tuntui oikein hyvältä, se oli mukavaa. Näissä olosuhteissa myötätunto olisi mennyt hukkaan
näiden ihmisten kohdalla. Jumalallinen rakkaus olisi ollut turhaa.

Sillä mielen tasolla ihmiset eivät olleet valmiita ymmärtämään; heille ei voinut selittää, että teette näin, koska olette sokeita ja
tietämättömiä; tämä ei ole oikein itseänne kohtaan, tämä ei tee teistä yleviä; tämä on alhaista, te teette alhaisia asioita. Tietysti
monet pyhimykset tulivat puhumaan ylevyydestä, anteeksiannosta, yhtenäisyydestä, ykseydestä, kaikesta tällaisesta he
puhuivat. Tänne syntyi suuria näkijöitä, ja myös he nousivat puhumaan siitä. Mutta edelleenkään ihmiset eivät olleet kovin
valmiita. Vähitellen heidän opetuksensa alkoi sitten toimia ihmisissä. Suurin ongelma syntyi niin kutsutuista uskonnoista, joita
he perustivat. Kaikki uskonnot olivat väärillä raiteilla. Ja ne muodostivat eräänlaisia omia lammikoitaan, muslimit siellä, kristityt
täällä, hindut tuolla, tämä on tätä, tuo on tuota. Ihmiset tarvitsivat elämän antajaa täyttämään kaikki lammikot ja kokoamaan ne
yhdeksi. On täydellistä tietämättömyyttä, silkkaa tyhmyyttä ajatella, että joku ihminen olisi korkeammalla kuin toinen.

Voi sanoa vain yhden asian, että ihmiset voivat olla eri tasoilla. Jotkut ovat eri tasolla, jotkut ovat korkeammalla tasolla, mutta
yleisesti ei voi tuomita ketään, että hän olisi huono, että tämä yhteiskunta ei ole hyvä, tämä yhteiskunta on… yleisesti!
Yksilöllisesti voi sanoa, yleisesti ei voi sanoa. Mutta tietämättömyys oli hyvin sakeaa, koska siitä tuli kollektiivista, kollektiivista
tietämättömyyttä. Kollektiivista tietämättömyyttä! Ihmiset lyöttäytyivät yhteen, kollektiivisesti, ja sanoivat, että tämä uskonto on
paras, me olemme ainoita pelastuneita. Toiset sanovat: "Ei ei ei ei ei ei, nuo ovat täysin tuomittuja ihmisiä, me olemme parhaita".
Uskonnon nimissä ja Kaikkivaltiaan Jumalan nimissä he aloittivat tällaisen typeryyden. Nyt Adi Shaktin täytyi ilmestyä tänne
täydessä voimassaan. Ensimmäinen asia, jonka Hän oivalsi, oli se, että oli ymmärrettävä, mikä perhe on.

Lapsi kasvaa perheessä; jos hän ei saa riittävää huomiota isältä tai äidiltä, voidaan myös sanoa: jos he ovat poispilattuja, tai jos



ei poispilattuja, niin hemmoteltuja, tai jos heitä on laiminlyöty, silloin lapsi ei tiedä mitä rakkaus on. Jos lapsi ei tiedä, mitä
rakkaus on – rakkaus ei ole sitä, että poispilaatte lapsen, että annatte hänelle paljon leluja, jotta pääsette eroon hänestä, vaan
sitä, että teidän huomionne on koko ajan lapsessa. Eikä tämä huomio ole hemmottelua, vaan huomiota lapsen
hyväntahtoisuuden edistämiseksi. Katsotte, että hyväntahtoisuus vallitsee koko ajan. Siispä ajattelin, että perhe-elämää täytyy
vahvistaa ensimmäiseksi. Se on hyvin tärkeä asia, koska nykyäänkin on uskonnon nimissä perustettu nunnaluostareita, ja on
pappeja ja erakkoja ja kaikenlaisia "pyhimyksiä". He ovat niin kuivia! Ja he johtavat ihmisiä harhaan, ja ihmiset alkoivat omaksua
tällaista erakoitumista, lähtivät kodeistaan, pakenivat pois vaimojensa ja lastensa luota. Ensimmäinen oivaltamani asia oli, että
sellaisissa ihmisissä ei ole rakkautta, jotka eivät tiedä, mitä rakkaus on. Tämä rakkaus on tehokkaampaa, jos se on kollektiivista.

Olette varmaan huomanneet, että Intiassa perheessä ihmiset todella rakastavat toisiaan. On niin paljon sukulaisia, ja emme edes
tiedä mitä sukua olemme heille, me vain kutsumme heitä veljiksi, siskoiksi ja niin edelleen. Emme tiedä miten olemme sukua,
kuka on kenenkin isä tai sisko, ei mitään sellaista. Me vain tunnemme, että tämä on meidän veljemme, ja jos kysyttäisiin, miten
veljesi voi, et tietäisi, ketä tarkoitetaan. Syy on siinä, että meillä oli yhteisperhejärjestelmä, yhteisperhe aivan kuin kollektiivissa.
Kukaan ei tiennyt, kuka oli kenenkin todellinen veli, kuka oli velipuoli, kuka serkku, ei mitään. Kaikki elivät yhdessä kuin
sukulaiset. Mutta sitten tämäkin loppui, yhteisperheet hävisivät taloudellisista ja muista syistä, monenlaisista. Tämä oli hyvin
kriittinen tilanne, koska ihmisten täytyi tuntea rakkaus, ja perheet alkoivat hajota joka maassa; erityisesti länsimaissa, sillä
miehet ja naiset eivät koskaan oivaltaneet perhe-elämän tärkeyttä. He eivät uskoneet perhe-elämäänsä.

Lapsiparoille tämä tuotti epävarmuutta, heidän elämänsä joutui epävarmalle pohjalle eivätkä he voineet kasvaa oikealla tavalla.
Heistä muodostui sitten väkivaltaisten ja pahasti kieroutuneiden lasten sukupolvi. Tästä sukupolvesta tuli sodanlietsojia; he
eivät tiedä mitään, he haluavat vain tapella. Olen nähnyt lasten riehuvan puun kimpussa. Kysyin: "Miksi riehutte?" "Kun on niin
mukava riehua." Mutta miksi he riehuvat, sitä he eivät tienneet. Syy on tämä: heiltä puuttuu rakkaus. Ihminen inhoaa kaikkea,
minkä näkee, "En tykkää tästä, en tykkää tästä", kaikkea inhotaan. Turhautumisen takia ihminen alkaa tuhota kaikkea, minkä
näkee.

Alkoi uusi kehityssuunta. Sodan päätyttyä ihmisten arvomaailma luonnollisesti romahti. Ihmiset ajattelivat: "Mitä tämä enää
kannattaa, meillä oli hienoja arvoja, mutta mitä saimme? Sotaa ja sotimista, mitä sellainen on, että sota on tuhonnut
yhteiskuntamme, lapsemme ja kaikki on tapettu, niin mikä sotimisessa on niin hienoa?" Ihmisten mieli ylipäätään oli sellainen,
että tavalla tai toisella oli taisteltava. Kuten vahvin mies voittaa, eli se, joka alistaa, joka nousee korkeimmalle, on paras.
Hallitusten siirtomaatyylinen alistaminen oli ohi, mutta ihmiset alkoivat dominoida yksilötasolla. Ja tässä dominoinnin
prosessissa ego alkoi kehittyä. Lapsiakin alettiin opettaa tavalla, joka teki heistä hyvin ylimielisiä. Hyvin teennäisiä, äärimmäisen
ylimielisiä ja teennäisiä.

Oli mahdotonta ymmärtää, miksi näitä lapsia ei pidetty lainkaan kurissa eikä heille kerrottu: "Tämä on väärin". Koska
vanhemmatkin nousivat puolustuskannalle. He eivät kohdanneet lapsiaan ja kertoneet, mikä on väärin. He olivat niin vahvasti
kiinni ajatuksessa, että lapset jättävät heidät, että sanoivat: "Hyvä on, tehkää kuten tahdotte, kunhan ette jätä meitä". Tällaisissa
olosuhteissa ihmiset tasapainoilivat hyvän perhe-elämän, avioeron ja omituisen yhteiskunnan välillä, joka uskoo naisten ja
miesten jakamiseen ja muuhun kummalliseen. Mikä kauhea tilanne Adi Shaktille ilmestyä maan päälle! Silloin oli myös suuri
ongelma itseään esiin tuovista uskonnoista, niiden aatteista ja ihmisten ehdollistamisesta niillä ja heidän täydellisestä
sokaisemisestaan. Tilanne oli sekasortoinen, se oli sekasortoinen, ja juuri tässä sekasortoisessa tilanteessa Adi Shaktin oli
tultava vakiinnuttamaan dharma. Hänen oli löydettävä keino vakiinnuttaa dharma. Tilanne oli hyvin epävakaa, kaikki oli
epävarmalla pohjalla.

Kun synnyin, kauhistuin sitä, millaisia ihmiset olivat. Siihen aikaan en tainnut kohdata kovin montaa etsijää. Tietysti tapasin
muutaman oivaltaneen sielun, mutta enimmäkseen ihmiset kantoivat huolta vakuutuksistaan, rahoistaan ja sen sellaisesta.
Tarkoitan, että kun puhuin heidän kanssaan, en tiennyt olinko saapunut jonnekin erämaahan. Ei tiennyt, mistä heille voisi puhua.
Miten voi alkaa puhua jumalallisesta rakkaudesta, kun ihmiset eivät olleet edes etsijöitä. Sitten vähitellen tulin luottavaiseksi.
Ensin ajattelin, että olin tullut liian aikaisin, olisi pitänyt odottaa hieman kauemmin, se olisi ollut parempi, koska nyt ihmiset
vihasivat kaikkia, jokainen yksilö vastusti muita, huijasi toinen toistaan, kadehti toisia ja halusi päästä parempaan asemaan kuin
muut. Ihmiset halusivat jymäyttää toisiaan. Ehkä ei ollut vielä aika aloittaa Sahaja Yogaa.



Mutta sitten näin kaikki nämä väärät gurut, jotka houkuttelivat ihmisiä luokseen ja yrittivät hallita heitä. Se sai Minut todella
ajattelemaan, että nyt ei pidä kantaa huolta siitä, onko aika oikea, tai minkä laatuisia ihmiset ovat, piti vain aloittaa. Ja näin
ensimmäinen Brahmarandra Chhedan (Sahasraran aukeaminen) sai alkunsa Intiassa. Se tapahtui 5. toukokuuta. Vuonna 1970,
5. toukokuuta, aamulla; tietysti silloin oli myös tapahtunut asioita, jotka saivat Minut kiirehtimään sitä. Olin kyllä valmis ja tiesin,
mikä ihmisten ongelma oli, mutta ajattelin, että ehkä he eivät kuitenkaan hyväksyisi sitä, että he voisivat saada Itseoivalluksensa.
Tämä inkarnaatio on todella hyvin ainutlaatuinen. Aikaisemmin oli ollut monia inkarnaatioita. He tulivat ja kertoivat sanoin
ihmisille kaiken, ja sanoivat: tämä on hyvää, tämä on hyvää, tämä on hyvää. Muutamat ihmiset ihastuivat heihin ja alkoivat
seurata heitä.

Mutta sisällä ihmisten sydämissä ei ollut mitään, he hyväksyivät kaiken minkä kuulivat, se oli seremoniaa, opetusta, Gitaa, ei
muuta. Tällaisen persoonan elämä ei sytyttänyt jumalallisen rakkauden kipinää ihmisen sisällä. Meillä on ollut paljon hyviä
ihmisiä tänä lyhyenä aikana. Vaikkapa Mahatma Gandhi tai Martti Luther. Kaikkialla oli tällaisia ihmisiä, Abraham Lincoln ja
George Washington. Sitten oli William Blake ja Shakespeare. Kaikki tänä aikana, kirjallisuudessa, monilla tavoin, Laotse ja
Sokrates. Sokrateesta tähän päivään meillä on ollut monia filosofeja, monia henkilöitä, jotka ovat puhuneet korkeammasta
elämästä. Siitä huolimatta ihmiset ajattelivat, että nämä ovat jotain mielipuolia, heidän puheissaan ei ole perää, se on liian vaikea
ymmärtää. Kukaan ei esimerkiksi tutustunut Guru Gitaan, he eivät halunneet.

He ajattelivat: "Mitä hölynpölyä tämä on, mitä hyötyä tällaisesta on? Kaikenlaista humpuukia!" Tällaista asennetta oli kaikkialla,
ja kun näin sen, sanoin: "Huh, miten saan kerrottua heille, mitä he ovat ja mitä heidän pitää löytää?" Halusin todella, että ihmiset
olisivat edes hieman kiinnostuneita, vain hiukkasen, jos he antaisivat Minulle edes pienen mahdollisuuden, niin tämä
jumalallinen rakkaus, joka on niin hienojakoinen, löytäisi tiensä heidän sydämiin. Mutta ei, he olivat aivan kuin kiviä. Heidän
kanssaan ei voinut puhua, heille ei voinut kertoa mitään. Ja he ajattelivat vain itseään, se oli kaikkein ikävintä. Tällaisessa
tilanteessa Sahaja Yoga alkoi. Silloin huomasin, että Adi Shaktin voimat ovat paljon suuremmat kuin ongelmat. Näin sen itse
hyvin selvästi, koska nämä voimat saavat Kundaliinin heräämään.

Tiesin, että saan Kundaliinin heräämään, tiesin sen varmasti. Tiesin myös, että voin antaa oivalluksen suurille joukoille. Mutta en
osannut ikinä ajatella, että ihmiset, jotka olin herättänyt, palaisivat, tulisivat uudelleen, sillä he olivat niin tietämättömiä. En voinut
ikinä uskoa, että he palaisivat ja alkaisivat harjoittaa Sahaja Yogaa, tai että he pääsisivät tälle tasolle. En ikinä, ikinä, ikinä
uskonut sitä. Jos joku olisi kertonut Minulle, olisin vain nauranut. Tarkasti ottaen tapahtui niin, että pitäessäni ensimmäistä
tilaisuutta jossain, ja sali oli valmiina, kaikki oli valmiina, ei tarvinnut tehdä mitään sen eteen, majoituin jossain muualla, kaikki
oli… sali vuokrattiin, mutta jatkotilaisuuksiin ei tietenkään tullut kovin moni. Silloin ajattelin, että tämä ei mahdu ihmisten päähän,
tämä menee varmaankin yli heidän ymmärryksensä. He eivät halua ymmärtää mitään. He eivät ymmärtäneet mitään.

Paine oli suuri, Minulla oli perheongelmia ja kaikenlaista. Se ei ollut niin tärkeää. Kaikkein tärkein asia oli se, kuinka päästä sisälle
ihmisen mieleen. Joten ainoa ratkaisu oli nostaa heidän oma kundaliininsa; sytyttää se pieni valo heihin. Sillä jos olisin jatkanut,
istunut paikoillani ajatuksella, että he tulisivat luokseni pyytämään kundaliinin herättämistä, ja sitten herättäisin heidät – se oli
väärä ajatus. Sen tajusin. Aloitettiin oivallusten antaminen suurille joukoille. Tämä todella sai ihmiset yllättymään. Se ei ollut
taikuutta eikä tarinan kerrontaa, vaan totuutta. He saattoivat tuntea sen sormenpäissään, he saattoivat tuntea sen tulevan ulos
päälakensa päältä.

Sahaja Yogan toteutuminen on saanut aikaan ihmeitä. Muuten se olisi ollut mahdotonta. Kaikki ne ihmeet, joita nyt näette, ovat
tapahtuneet teidän reaktionne vuoksi, miten te reagoitte siihen, miten otitte sen vastaan. Mitä Adi Shakti muutoin olisi? Ei yhtään
mitään. Jos ette ota vastaan, Minä en ole mitään. Oikeastaan, jälleen kerran, teidän viisautenne, herkkyytenne ja etsimisenne on
tuonut teidät Sahaja Yogaan. En koskaan kirjoita kirjeitä kenellekään enkä soita, vaikka tiedätte, että kaikki gurut tekevät niin.
Heti kun he saapuvat johonkin kaupunkiin, he kirjoittavat muistiin kaikkien merkittävien henkilöiden nimet ja lähettävät heille
kirjeitä, ja saavat ainakin pari kolme heistä tilaisuuksiinsa. Mutta ilman kaikkea tällaista olemme saaneet aikaan Kundaalinin
heräämisen suurille joukoille, jonka kautta ihmiset alkoivat ymmärtää Sahaja Yogaa.



Se alkoi mennä perille ihmisiin. Sen vuoksi Minunkin on nostettava oma Kundaliinini samalla tavalla. Joka kerta
yleisötilaisuuksissa nostan oman Kundaliinini. Kerään omaan Kundaliiniini kaikki teidän ongelmanne. Se on kivuliasta; siksi
jokaisen pujan jälkeen muutun tavallaan… aivan kuin kiveksi joksikin aikaa. Syy on se, että imen itseeni kaiken, mikä on teissä.
Olen laittanut jokaisen teistä omaan kehooni. Olette kaikki kehossani. Jokainen solu Minussa on teidän asuinsijanne. Ja teidän
täytyy olla niin herkkiä ymmärtämään, että jos omistamme jotain, tai meidän täytyy tehdä jotain Sahaja Yogassa, jos haluamme
avata ashramin tai jotain, tiedän sen välittömästi.

Tiedän sen, koska te olette sisälläni. Suurimman osan asioista tiedän hyvin selvästi. Mutta joitakin asioita en tiedä yhtä selkeästi
yhden asian takia. Suhde teidän ja Minun välillä on tietysti hyvin läheinen, koska olette Minun kehossani, mutta jos te ette
meditoi, ja kaikki on hyvin arkipäiväistä, Minun on sanottava – Dhyanagamya, jos ette meditoi, niin silloin Minulla ei ole mitään
suhdetta teihin. Ette ole läheisiäni. Teillä ei ole oikeutta Minuun. Ette voi esittää kysymyksiä, miksi näin tapahtuu, miksi noin
tapahtuu. Jos siis ette meditoi – sanon aina, meditoikaa, meditoikaa – Minulla ei ole mitään tekemistä kanssanne. Ette ole
käytettävissäni. Teillä ei ole yhteyttä Minuun.

Silloin olette kuin tavalliset ihmiset. Saatatte olla sahaja-joogeja, olette ehkä päässeet tärkeään asemaan johtajanne kautta, en
tiedä, ja ehkä teitä pidetään suurenmoisena henkilönä. Mutta jos ette meditoi joka päivä ja ilta, aamulla tai illalla, ette todellakaan
ole enää Shri Matajin valtakunnassa. Sillä yhteys on olemassa vain 'gyanan', meditaation kautta. Tiedän ihmisiä, jotka eivät
meditoi. Silloin he kärsivät, heidän lapsensa kärsivät, sitten jotain tapahtuu, ja silloin he tulevat kertomaan Minulle. Mutta näen
selvästi, että tämä henkilö ei meditoi, eikä Minulla ole mitään suhdetta häneen. Hänellä ei ole oikeutta kysyä Minulta mitään.
Tietysti alussa meditoimisen oppiminen vie hieman aikaa. Mutta heti kun tiedätte, mitä meditaatio on, kuinka nautitte seurastani,
kuinka olette yhtä kanssani, kuinka välillämme voi olla hyvä suhde.

Siinä välissä ei tarvita mitään muuta, kuten kirjeiden kirjoittamista tai jonkinlaista erityistä yhteyttä, ei mitään sellaista!
Meditaatio on ainoa asia, jota tarvitaan. Meditaatiossa te kasvatte. Siinä henkisyydessä te pääsette korkeammalle. Ja kun se
tapahtuu, alatte tavallaan, sanoisin, kun pääsette sille tasolle, kypsyyden tasolle Sahaja Yogassa, silloin ette halua luopua
meditaatiostanne. Silloin olette täydellisesti yhtä kanssani. Se ei tarkoita, että pitäisi meditoida kolme neljä tuntia, vaan tärkeää
on se, kuinka intensiivisesti olette kanssani; siis ei se, kuinka kauan olette kanssani. Silloin otan vastuun teistä, lapsistanne,
jokaisesta. Otan vastuun ylösnousemuksestanne, suojelemisestanne, suojaan teitä kaikilta negatiivisuuksiltanne. En toimi niin
kuin isä, joka rankaisee heti, ei niin, vaan: "Hyvä on, et ole omaisiani, ei kuulu Minulle."

Tämä on ainoa asia, mitä voi tapahtua. Jos ette meditoi, hyvä on, en voi pakottaa, mutta Minulla ei ole mitään tekemistä
kanssanne. Teillä voi olla toinen, ulkoinen suhde, ulkopuolinen. Mutta tämä sisäinen suhde, jonka avulla saatte suotuisuutta
itsellenne, ette voi saada sitä ilman meditointia. Olen sanonut teille kaikille, olkaa hyvä, meditoikaa, meditoikaa joka päivä. Mutta
ihmiset eivät ymmärrä tämän asian tärkeyttä, koska he kertovat Minulle: "Äiti, me emme meditoi." "Miksi?" "Olemme nyt
oivaltaneita sieluja, miksi meidän pitäisi meditoida?" Tämä laite tässä on täysin toimiva, mutta jos se ei olisi koko ajan
kytkettynä, mitä hyötyä siitä on. Meditaatiossa te tunnette rakkauden, jumalallisen rakkauden, sen rakkauden kauneuden, ja koko
näköala muuttuu.

Meditoivan henkilön asenne on erilainen, hänen luonteenlaatunsa ja elämänsä on erilainen ja hän elää aina täysin tyytyväisenä
omaan itseensä. Koska tänään on nyt ensimmäinen Adventin, tulemisen päivä, voimme kutsua sitä ensimmäiseksi päiväksi,
jolloin tuleminen tapahtui, jota palvomme tänään; se ei tietenkään tapahtunut tänään, mutta voimme silti sanoa, jos näin olisi.
Jos näin on tapahtunut, ja siitä on ollut teille apua, ja se on ollut teille suureksi siunaukseksi, silloin teidän pitää tietää, kuinka sitä
pitää suojella, kuinka sitä pitää kehittää ja kuinka siitä pitää nauttia. Teidän ei pidä vain tyytyä yhteen tai viimeiseen näytökseen
tai sellaiseen. Teidän täytyy saada täydellinen ykseys Jumaluuteen, täydellinen ykseys. Ja se on mahdollista vain, jos todella
meditoitte, mikä on aika helppoa. Jotkut ihmiset sanovat, Äiti, me emme pääse eroon ajasta, ajattelemme koko ajan jotakin tai
katsomme koko ajan kelloa. Alussa saattaa olla hieman hankalaa, en sano, etteikö olisi, teillä saattaa olla, mutta vain alussa.
Mutta vähitellen se onnistuu. Vähitellen te hallitsette sen. Vähitellen opitte tuntemaan sen niin hyvin, että ette halua mitään
muuta sen tilalle, ei mitään halvempaa, ette piittaa mistään sellaisesta.



Jotta saavuttaisitte oman kauneutenne, jotta saavuttaisitte oman loistokkuutenne ja suuren persoonanne, joka nyt on tuotu
esiin, teidän täytyy todella hartaasti meditoida. Ei näin: "Tänään tulin kotiin niin myöhään, että ei tarvitse meditoida. Huomenna
minun on mentävä töihin, enkä voi siis meditoida." Kukaan ei halua kuulla verukkeita. Se on teidän oma asianne. Se on omaksi
hyödyksenne, ei kenenkään muun. Kaikki tapahtuu omaksi hyödyksenne. On tiedettävä, että olemme päässeet tietylle tasolle
evoluutiossamme. Tältä tasolta voitte päästä ylös tänne, tänne, tänne. En sano, etteikö se olisi mahdollista.

Mutta kaikkein tärkein asia on, olittepa mitä tahansa, voitte olla hyvinkin tasokas sahaja-joogi, mutta teidän täytyy suhtautua
nöyrästi meditointiin. Meditaation laatu… nytkin, kun puhun teille, menen siihen, koska se on niin iloa tuottavaa. Te vain
hyppäätte ilon valtamereen. Aluksi se on vaikeaa, mutta jonkin ajan kuluttua tiedätte, että tämä yhteys, joka teillä on Shri
Matajiin, on ainoa asia, jota olette etsineet. On toinenkin asia, jossa ihmiset joutuvat harhaan, joka on hyvin yleistä ihmisillä, jotka
joutuvat harhaan. He meditoivat hyvin paljon itsekseen, se on aivan oikein. He meditoivat yksinään. He istuvat alas, meditoivat,
tekevät pujia, tekevät… Mutta kollektiivisesti he eivät meditoi. Tämä on yksi muistettava asia, että on meditoitava kollektiivisesti.
Olen teidän kaikkien Kollektiivinen Olento.

Ja kun meditoitte kollektiivisesti, olette todella hyvin lähellä Minua. Vaikka teillä olisi jokin yleisötilaisuus tai jotain, teidän on
meditoitava siinäkin yhteydessä. Pitäkää aina meditaatio etusijalla kaikissa tilaisuuksissa. Kun laulujen laulaminen ja kaikki muu
on ohi, sitten meditoikaa. Kun vaadin jotakin, niin teidän pitää tietää, että kerron teille totuutta, aivan sen perusasioita, vaikka se
näyttääkin aika arkiselta, mutta se on hyvin tärkeää. Meille Adi Shaktin palvominen… en tiedä, koska ei ole ollut mitään Adi
Shaktin rukouksia tai muuta. On päästy Bhagavatin tasolle, mutta Bhagavatin yläpuolelle ei ole menty. En siis tiedä, millaisen
pujan pidätte, mutta yritetään jotakin, ehkäpä. Uskon, että meditaatio on paras tapa saavuttaa todella jotakin, joten mennään
meditaatioon noin viideksi minuutiksi. Olkaa hyvä, sulkekaa silmänne.

Yksitoista Rudraa on herännyt, ja ne tuhoavat kaiken negatiivisen.
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Shri Krishna Puja, Cabella Ligure (Italy), 15 August 1993

Olemme kokoontuneet tänään tänne tekemää pujaa Shri Krishalle.

Meidän on ymmärrettävä selvästi, että Shri Krishna on on hyvin tärkeä jumaluus sisällämme, koska Hän on Vishnu, joka sijaitsee
Voidissa, Nabhissa. Hän herättää dharman sisällämme. Kun saitte oivalluksenne, en sanonut: "Älkää tehkö sitä, älkää tehkö
tätä." En koskaan sanonut: "Tämä ei ole hyvä, tuo ei ole hyvä." Te vain teitte niin, koska Shri Vishnu oli herännyt sisällänne. Hän
on Voidissa, ja jos Hän on herännyt, Hän tuo teidät valoon, poistaa teistä tietämättömyyden ja pimeyden, ja alatte nähdä, että
kaikki, mitä teitte aikaisemmin, oli vahingollista, ja tällä tavalla dharma vakiintuu. Tietysti dharma vakiintui myös kaikkien niiden
kymmenen Gurun kautta, jotka tulivat maan päälle, niiden profeettojen, jotka opettivat meille mitä dharma on. Shri Vishnu ja
kymmenen Gurua yhdessä vakiinnuttavat dharman sisällämme. Profeetat ovat opettaneet dharmaa kaikkialla, kuten olette
nähneet. He ovat sanoneet: "Älkää tehkö sitä, älkää tehkä tätä."

He ovat puhuneet kymmenestä käskystä. Jokainen profeetta on puhunut dharmasta, kuinka täytyy elää, ja Kristuksen piti myös
puhua siitä, ja Hän sanoi: "Teidän silmänne eivät saa olla himokkaat." Mutta Shri Krishna sanoi: "Tulen maan päälle, kun täällä
vallitsee 'glani', kun dharma kuolee." Kun dharma heikkenee, silloin Hän tulee maan päälle, ja hävittää ihmiset, jotka ovat
vastuussa siitä, että dharma on saatettu tuhon partaalle. Toiseksi, Hän sanoo: "Minä suojelen pyhimyksiä. Suojelen heitä ja
tapan kaikki ne, jotka ovat paholaismaisia, saatanallisia ja tuhoavia." Nämä ovat lupauksia, jotka Hän antoi kauan sitten Shri
Krishnana. Vishnuna tunnemme Hänet erityisesti dharman antajana. Mutta kaikki Hänen vahvat ominaisuutensa tulivat esiin,
kun Hän tuli Shri Krishnana. Shri Ramankaan aikana nämä ominaisuudet eivät ilmenneet tällä tavalla.

Ensimmäisen puolen elämästään Shri Krishna vietti Gokulissa ja Vrindavanissa, jossa Hän näytti kauniin puolen luonteestaan,
kun Hän toi esiin sen, mitä Hän kutsuu 'leelaksi', 'leeladharaksi', joka tarkoittaa, että teistä tulee todistajia; todistatte koko
maailmaa näytelmänä, 'sakshi swarupa'. Silloin näette koko maailman kuin lapsi, lapsenkaltaisella hilpeydellä ja ilolla, ja nautitte
elämästä. Tämä on nyt tapahtunut teille, teistä on tullut kuin Vrindavani ja Gokulin asukkaita, kun nyt nautitte elämästänne,
nautitte toistenne seurasta ja Jumalan suomasta autuudesta. Hän näytti myös tappamalla Kaliyan, Putanan ja muut, että jos
joku yrittää aiheuttaa vaikeuksia Jumalan iloitseville lapsille, Hän tulee varmasti suojelemaan ja tappaa kaikki sellaiset
vaikeuksia aiheuttavat voimat. Myöhemmin Hänestä tuli kuningas, ja kuninkaana ollessaan Hän käytti voimiaan toisella tavalla.
Ensiksi, Hänen oma enonsa, oma sukulaisensa, äidin veli, oli Kansa, joka oli hyvin paha mies. Shri Krishna ei säästänyt häntä,
vaan tappoi hänet. Hän tappoi monia ihmisiä. Ennen kuninkaaksi tuloaan Hän tappoi monia ihmisiä. Mitä se tarkoittaa, että Hän
tappoi oman enonsa?

Eräs ominaisuus, joka oli Kristuksella ja monilla pyhimyksillä, on anteeksianto. Shri Krishna ei uskonut anteeksiantoon. Hän on
ainoa, joka sanoi: "Minun täytyy rangaista." Meillä pitää olla joku, joka myös rankaisee. Jos on kuin Shiva, niin Shiva rakasti myös
rakshasoja, ja viattomuudessaan antoi heille myös siunauksia. Mutta Shri Krishna ei uskonut lainkaan anteeksiantoon. Oli
tärkeää, että oli olemassa joku, joka oli hyvin tiukka, jolla oli selkeä ymmärrys, että paholainen on paholainen, ja paholainen pitää
tappaa. Hän on elämänsä aikana tappanut hyvin paljon ihmisiä. Se ei tarkoita sitä, että meillä olisi oikeus tappaa ketään. Hän oli
Shri Krishna, me emme ole.
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Meidän pitää antaa anteeksi, koska olemme ihmisiä. Kun annamme anteeksi, siirrämme kaiken vihamme ja kostonhalumme Shri
Krishnalle. Hän hoitaa asian. Heti, kun sanotte: "Annan anteeksi", Hän alkaa hoitaa asiaa, sillä Hän ei anna anteeksi. Hän ottaa
välittömästi asian hoitaakseen, ja jos on oikeutettua ja tarpeellista, Hän rankaisee ihmisiä, jotka piinaavat pyhimyksiä, jotka
tuhoavat dharmaa. On yllättävää, miten se asia, josta saarnataan, muuttuukin juuri päinvastaiseksi. Se on hämmästyttävää.
Kuten Kristus on sanonut: "Teidän silmänne eivät saa olla himokkaat." Kristityt ovat kaikkein pahimpia, mitä silmiin tulee.
Samalla tavalla hindulaisuudessa sanotaan, että kaikissa ihmisissä on henki.

Silti hindut uskovat eri kasteihin ja yhteisöihin ja taistelevat keskenään. Kaikki mistä saarnataan, ihmiset tekevät juuri
päinvastoin. Jos luette Koraania, Mohammed Sahib on aina puhunut 'rahmatista', myötätunnosta. Mutta sitä ei löydä mistään.
Hän ei puhunut 'shariatista' eikä monesta muustakaan asiasta, joita muslimit ovat alkaneet harjoittaa aivan omin päin. Hän ei
sanonut, että naisten pitää peittää kasvonsa ja päänsä, mutta sitä harjoitetaan, ja se on jopa pakollista. Tämä osoittaa meille
sen, että kaikki mitä saarnataan, ihmiset pyrkivät tekemään täysin päinvastoin. Ja kun tällaista tapahtuu, dharma heikkenee.
Kuten tiedätte, Amerikka on Shri Krishnan maa. Hän hallitsee Amerikkaa.

Se on rikas maa, koska Shri Krishna on Kubera. Hän on vaurauden Herra. Hän on siis antanut vaurauden Amerikalle. Hän on
myös Vachana, mikä tarkoittaa kommunikointia. Yksi Hänen ominaisuuksistaan on kommunikaatio. Hän tanssi paimentyttöjen
ja paimenpoikien kanssa. Hän siirsi voimansa heihin. Kommunikointi on yksi Hänen hienoimmista ominaisuuksistaan, joka
toimii Amerikassa. Mutta amerikkalaiset tekevät juuri päinvastoin, eli, jos on sota vaikkapa Saddam Husseinia vastaan, niin
Amerikka menee mukaan. Jos on Korean sota, Amerikka menee sinne.

Amerikan on mentävä kaikkialle, missä on ongelmia. Voidaan kysyä: "Keitä te olette? Miksi se teitä häiritsee? Pysykää omassa
maassanne ja nauttikaa olostanne. Miksi lähetätte joukkoja joka puolelle? Miksi yritätte huolehtia kaikista?" Jopa YK:n
muodostaminen tehtiin amerikkalaisten johdolla. Heillä on hyvin tärkeä rooli Yhdistyneitten kansakuntien muodostamisessa;
yksi maailma, rauha, ja kaikki sellainen. Mutta oikeastaan se pääasia, jota Krishna opetti, puuttuu heiltä. He ovat hyviä
kommunikoimaan.

He ovat hyviä muodostamaan suhteita eri maiden välille. Mutta pahin virhe, jonka he ovat tehneet on se, että ei ole dharmaa, ei
dharmisuuden aatetta, ei moraalisuutta. Demokraattisuus ilman moraalisuutta. Amerikassa ei voi puhua lainkaan
moraalisuudesta. He eivät ymmärrä ketään, joka puhuu moraalisuudesta. Nyt tietysti heidän tekemänsä virheet todella piinaavat
heitä. Jotkut heistä myös ymmärtävät, että epämoraalisen käytöksen takia he ovat tulleet pisteeseen, jossa kuusikymmentäviisi
prosenttia amerikkalaisista sairastaa jotain sairautta, tai saattaa kuolla hyvin nuorella iällä. Kun tällainen tulee esiin karuna
totuutena, se on shokki. Mutta kaikesta tästä huolimatta he vain jatkavat ja ajattelevat: "Ei, ei, ei, kyllä se siitä. Ei se meitä koske.

Miksi kantaa huolta?" Krishnan rangaistukset ovat alkaneet, mutta he eivät tajua miten ne ovat alkaneet. Oletetaan, että joku
viettää epämoraalista elämää, ja sen seurauksena sairastuu johonkin sairauteen. Mutta tätä sairautta ei voida parantaa. He
yrittävät kaikkensa löytääkseen tapoja, joilla parantaa sairauksia, jotka tulevat epämoraalisesta elämästä. He eivät pysty siihen.



Koko Amerikan lääketieteen on täysin mahdotonta selvittää, miten parannetaan nämä tietyt sairaudet, jotka syntyvät
epämoraalisuudesta. Pahinta kaikesta on se, että he eivät voi sanoa, että epämoraalisuus on väärin. He eivät voi avoimesti
myöntää, että epämoraalinen käytös johtaa tällaiseen. Epämoraalisuuteen suhtaudutaan täysin välinpitämättömästi tässä Shri
Krishnan synnyinmaassa; Hän sanoi aina: "Vakiinnuttakaa moraalisuus."

Tekomoraalisuutta kyllä löytyy, se mistä muslimit, kristityt ja hindut puhuvat; se on teennäistä, he ovat tekopyhiä. He noudattavat
yhtä säännöstöä, ja toisen he ovat ottaneet salaa käyttöön itselleen. Mutta Amerikka on avoin yhteiskunta. Mitä tahansa he
tekevätkin, he eivät piilottele sitä. He sanovat: "Emme usko teeskentelyyn." Niinpä he eivät salaa sitä. Tämä on suistanut tämän
laajan, kauniin, rikkaan ja vauraan maan sellaiseen ojaan, että en tiedä miten se toipuu jaloilleen, ellei se ota vastaan Sahaja
Yogaa. Mitä muuta dharma tekee normaalille ihmiselle? Dharminen ihminen on aina itseään tutkiskeleva luonteeltaan. Hän
yrittää nähdä: "Teenkö asiat oikein?"

"Onko se oikein?" Hän ei anna mielen puolustella vääriä asioita. Se on yksi todellisen dharmisen ihmisen tunnusmerkeistä.
Hänen ei tarvitse olla sahaja-joogi. Mutta hän kysyy itseltään: "Onko tämä oikein vai väärin?" Mutta tämä ominaisuus on täysin
hävinnyt Amerikasta. He eivät koskaan harjoita itsetutkiskelua. Päinvastoin, he sanovat: "Mitä vikaa siinä on?" Ne, jotka tekevät
näin, sotkeutuvat todella pahasti asioihin, joissa ei noudateta moraalisääntöjä. Itsetutkiskelu antaa heränneen omantunnon.

Se omatunto kertoo: "Tämä on väärin." Jollakin alueella heitä saatetaan ohjata. Esimerkiksi, he saattavat sanoa: "Meillä on hyvä
hallinto," tai: "Meillä on hyvät rautatiet, merenkulku, tai muut asiat, tai talous, tai pankit, tai jotain sellaista." Mutta kaikki tällainen
on hyvin pinnallista ihmisille ja myös ulkoista. Ihmisen sisintä hoidetaan omantunnon avulla ja myös moraalisella
itsetutkiskelulla. Ihmiset kysyvät: "Äiti, mikä tällainen omatunto on?" Omatunto on sisällä. Se on siellä koko ajan, mutta ihmisen
on oltava tietoinen siitä. "Minulla on omatunto." Ja omantunnon pitää vastata.

Se sisällämme oleva omatunto on Shri Krishnan valo sisällämme, myös ennen oivallusta. Kuten tiedätte, ylösnousu tapahtuu
Kundaliinin avulla, läpi Sushumnan, jota Mahalakshmi ohjaa. Hän on Shri Krishnan voima. Omaatuntoa kuuntelemalla kehitätte
sisällenne oikeanlaisen Mahalakshmin kanavan. Mutta ihmiset, joilla ei ole omaatuntoa, tietyillä aloilla sitä ei ole; se koskee
kaikkia aloja kaikilla tavoin. Muuten yksi chakra on kunnossa ja toinen vaarassa. Omantunnon täytyy koskea jotakin sellaista,
joka on rationaalisuuden yläpuolella. Se ei ole rationaalista. Saattaa näyttää järkevältä tapaa joku, tai varastaa jonkun rahat, tai
anastaa jonkun maa. Saattaa näyttää siltä.

Mutta omatunto kertoo, että tämä ei ole oikein. Aikana, jolloin ihmiset tunkeutuivat toisiin maihin ja yrittivät vallata ne, Amerikka
oli ainoa maa, ymmärrättekö, joka pysyi rajojensa sisällä eikä yrittänyt tulla imperiumiksi. Mikähän heidät sai pysymään siellä.
Sillä silloin, kun kaikkea tällaista tapahtui kaikkialla maailmassa, ja oli aika, jolloin ihmisiä ei haitannut toisten alistaminen ja
heidän maidensa anastaminen, Amerikka oli jo lopettanut sellaisen. Ennen kuin he tekivät sen, he olivat jo vallanneet kaiken. He
olivat miehittäneet koko alueen, heistä tuli maanomistajia. Ja tietysti he olivat ulkomaalaisia. Mutta sen jälkeen, kun muut
alkoivat laajentaa imperiumiaan, he eivät osallistuneet siihen. Mikä siihen oli syynä? Miksi he eivät tehneet niin?

Meidän pitää esittää kysymys: kun muut laajensivat imperiumiaan, miksi Amerikka ei tehnyt sitä? Syy on hyvin yksinkertainen.



Siihen aikaan muutama hyvällä omallatunnolla varustettu suurmies syntyi siihen maahan, ja he ohjasivat sitä. Siellä oli
esimerkiksi Washington. Siellä oli niin monia henkilöitä, että jos heitä alkaisi luetella, siitä tulisi pitkä nimilista. Mutta katsokaa
heidän luonnettaan, elämäänsä ja elämäntapojaan. Esimerkiksi Abraham Lincolnin elämä oli niin täynnä omaatuntoa, niin
täynnä. He eivät antaneet kansakunnan joutua tuuliajolle päämääränään muiden maiden liittäminen itseensä, ihmisten
orjuuttaminen, … Sitä he eivät tehneet. Kun ensiksi Kolumbus meni sinne, valtasi maan ja yritti … hän ei oikeastaan tehnyt paljon.
Mutta kun espanjalaiset ja muut, ja sitten anglosaksit valloittivat maan, kun he olivat asettuneet asumaan sinne, oli kuin se
aikakausi olisi ollut ohi heidän kohdaltaan.

Alettiin puhua vapaudesta, demokratiasta ja korkeammista arvoista. Mutta heidän menneisyytensä karmaa, sitä, että he
tappoivat niin paljon alkuasukkaita, intiaaneja, ei Shri Krishna anna anteeksi, elleivät he nyt omaksu Sahaja Yogaa. Vaikka he
eivät silloin yrittäneetkään vallata muita maita ja levittää imperiumiaan ja tehdä kaikenlaista julmuutta kuten Hitler. He
puolustivat aina oikeudenmukaisuutta … ainakin he yrittivät. Sitten heistäkin tuli tekopyhiä, mutta kaiken kaikkiaan, loppujen
lopuksi he yrittivät näyttää, että he puolustivat maailman yhdistymistä. He ovat rasismia ja fundamentalismia vastaan, he
halusivat edistää eräänlaista idealismin aatetta. Kaikesta tästä huolimatta kaikenlaiset itsetuhon aatteet alkoivat tulla esiin
heissä. Sanoisin, että mikäpä muu kuin heidän karmansa alkoi toimia heitä vastaan. Siksi väkivalta on riistäytynyt käsistä täällä.
Monet sairaudet ja muut … on hyvin merkittävää, että kaikki nämä ongelmat ovat alkaneet aivan äskettäin Amerikassa, koska
asiat paljastuvat yhä enemmän.

Ja kaiken lisäksi monet väärät gurut menivät sinne ja houkuttelivat mukaansa viattomia, yksinkertaisia ihmisiä, jotka etsivät
totuutta. Olemme menettäneet monia sellaisia Amerikassa. Ja myös ilmapiirissä oli niiden ihmisten kirouksia, joita
amerikkalaiset olivat tappaneet, jotka reagoivat, ja he alkoivat tehdä kaikenlaista väärää. Miksi he alkoivat tehdä vääriä asioita
heidän omassa elämässään? He olivat saaneet vapauden, mutta ajattelivat, että heillä oli myös vapaus turmella itsensä, ja pilata
elämänsä. Se oli väärä ajatus, joka alkoi toimia heissä. Sitten ajatuksesta tuli kollektiivinen. Kun siitä tuli kollektiivinen, ihmiset
huomasivat, että ihmiset pitivät kaikesta turmiollisesta. Siellä on Hollywood, siellä on kaikenlaisia järjestöjä ja muusikoita, ja
valtavia tuhoavia voimia, jotka ovat muodostaneet ryhmiä ja taistelevia organisaatioita, jotka sanovat avoimesti: "Olemme
sellaisia." Esimerkiksi, vain Amerikassa on satanistien ja paholaisten järjestöjä.

Ja myös noitia. Avoimesti. Ne ovat avoimesti rekisteröityjä järjestöjä Amerikassa, kun missään muualla maailmassa ei voi olla
mitään sellaista kuin mustan magian järjestö, noitien järjestö; ne ovat avoimesti rekisteröityjä siellä. Näin pitkälle ihmiset ovat
menneet, ja se on kollektiivisesti hyväksyttyä. Syynä on rangaistus. Siksi Amerikka on kaikkein vaikein paikka meille ja Sahaja
Yogalle. Heitä kohtaan täytyy tuntea myötätuntoa. He ovat nyt käymässä läpi rangaistuksen vaihetta, koska heidän esi-isänsä
tekivät kaikenlaista väärää, eivätkä hekään hyväksyneet dharmaa elämän periaatteeksi. He ajattelivat, että dharma tappaisi
vapauden; Dharma ottaa pois oman yksityiselämän ja antaa sen jonkun muun käsiin. Miten vakiinnuttaa dharma Amerikassa,
mitä voimme tehdä?

Olen käynyt Amerikassa ainakin kymmenen kertaa useammin kuin Venäjällä, ja haluaisin tavalla tai toisella kiinnittä heidän
huomionsa: "Olette kadottaneet dharmanne." Mutta tällainen ei vetoa heihin, koska he ovat hyvin egoistisia. Jos heille sanoo
siitä, he suuttuvat. Kun taas sellaiset kuin Rajneesh ja muut sanovat: "Ei dharmaa ole olemassa", heidän heikkouksiaan ja
egojaan hellitään. Silloin he ovat oikein iloisia. Siinä maassa on vaikeaa saada ihmiset ymmärtämään, että heitä rangaistaan, ja
että tästä rangaistuksesta pääsee vain, jos tulee sahaja-joogiksi. Sahaja Yogan myötä heidän dharmansa herää, ja kaikki
rangaistukset ja kiroukset loppuvat. Amerikassa tarvitaan Sahaja Yogaa enemmän kuin missään muussa maassa. Siitä syystä
olen huolissani Amerikasta. En nyt puhu niinkään Etelä-Amerikasta, vaan enemmänkin Pohjois-Amerikasta.



Mutta Etelä-Amerikastakin näen, että se on kansa, jolla ei ole minkäänlaista ohjausta dharmisuuteen. Siellä pidetään avoimesti
karnevaaleja ja kaikenlaista. Miten jossakin maassa voidaan tehdä kaikkea tällaista? Ihmiset seuraavat Pohjois-Amerikan
esimerkkiä. Pohjois-Amerikassa on tällainen typerä 'halloween'. Kuvitelkaa, avoimesti kaduilla juhlitaan jotain halloweenia.
Ihmiset ottavat mallia karnevaalista. He ajattelevat: "Olisipa mahtavaa päästä Rioon", ikään kuin se olisi joku suuri saavutus, ja
sitten tullaan karnevaaleihin kaikkialta. Australiasta asti ihmiset tulevat sinne. Kaikki tällainen toimii heitä vastaan.

Ihmisten tilanne on monin tavoin hyvin huono, eikä ole helppoa selittää, miksi he menevät tällaisiin äärimmäisyyksiin.
Kolmetoistavuotiaista tytöistä tehdään prostituoituja Brasiliassa. Aivan avoimesti. Kaikki metsät kaadetaan Amazonilla.
Avoimesti. Salakuljetusta harjoitetaan avoimesti. Heidän poliitikkonsa ovat korruptoituneita. Siellä on valtavasti mustaa magiaa,
valtavasti. Ja täysin avoimesti. Ihmiset seuraavat täysin Pohjois-Amerikan esimerkkiä.

Dharma on samanlainen kuin katolinen kirkko siellä. Mitä dharmisuutta tämä katolinen kirkko voisi opettaa heille? Ihmiset
menevät kirkkoon, tekevät kaikenlaista ja tulevat kotiinsa muuttumattomina. Maailmassa on paljon hyvin köyhiä maita. Se
osoittaa, että Kuberan huomio ei ole siinä maassa. Tavallisesti köyhät ihmiset ovat dharmisia - tavallisesti. Raha saattaa antaa
heille ajatuksia tehdä kaikenlaista typerää ja kasvattaa egoa. Tavallisesti köyhät ihmiset ovat dharmisia, mutta siellä on toisin.
He harjoittavat liikaa mustaa magiaa. Minulle kerrottiin, että musta magia on tullut Afrikasta, ja he ovat omaksuneet sen. Mutta
se on levinnyt niin laajalle Etelä-Amerikassa, että on mahdotonta ymmärtää, kuinka ihmiset ovat omaksuneet tällaisen
typeryyden niin helposti itselleen kiroukseksi.

Meidän on ymmärrettävä, että nämä ongelmat sijaitsevat myös meidän sisällämme, Vishuddhi-chakrassa. Jos haluamme pitää
Vishuddhi-chakramme kunnossa - meillä on kaksi puolta, kuten tiedätte, vasen ja oikea. Oikean puolen Vishuddhi-chakrassa on
puhe, se puhuu dharmasta, ja se on tavallaan aggressiivisempi puoli. Ihmiset, jotka ovat aggressiivisia, jotka puhuvat
aggressiivisesti, jotka yrittävät dominoida toisia puheillaan, ovat oikeanpuoleisia ihmisiä. Olen nähnyt ihmisiä, jotka todella
tekevät väärin. Esimerkiksi, joku palvelija varastaa jotakin. Kun häneltä kysytään siitä, hän on niin töykeä, että saa ihmetellä. Mies
on hyvin töykeä. Miten hän on saattanut varastaa jotain? Hän ei pelkää; hän sanoo heti vastaan.

Oikeanpuoleiset ihmiset voivat peitellä mitä tahansa tekemiään syntejä, kaiken vääryyden ja murhat, joita ovat tehneet -
puhumisellaan. Sellainen puhe voi olla hyvin aggressiivista ja häpeämätöntä. Ihmiset saattavat ajatella: "Voiko se olla totta?
Tämä mieshän puhuu kaikesta niin kovaäänisesti". Ja olette aivan hölmistyneitä ja ajattelette: "Ei se ole varmaan mahdollista.
Jos ihminen kerran puhuu tällä tavalla." Näin mekin tavallisina ihmisinä menemme mukaan kaikenlaiseen typeryyteen, ja
yritämme sitten puhumalla puolustella sitä ja luikerrella eroon asiasta. Monet sotarikollisetkin ovat päässeet pinteestä vain
puhumalla ja tarinoita keksimällä, esittämällä jotain. Tällainen on olemassa kaikissa ihmisissä, että heillä on kyky sanoa
sellaista, jolla voivat peittää tekemänsä vääryyden. Mutta ihmiset eivät tajua sitä, että kaikkea tehtyä vääryyttä ei anneta
anteeksi, ja vielä vähemmän se annetaan anteeksi, jos puhuu tällä tavalla, koska Shri Krishnaa ei ole.

Jos alatte puolustella ja järkeistää vääryyksiänne, silloin teitä rangaistaan, ja teitä rangaistaan ankarasti niin monin tavoin, että



ette tiedä miten selviätte siitä. Fyysinen, henkinen tai tunteisiin kohdistuva rangaistus. Oikeassa Vishuddhimme meidän täytyy
olla luonteeltamme, kulttuuriltamme, tyyliltämme ja käytökseltämme Shri Krishnan ominaisuuksien kaltainen, jota kutsutaan
nimellä 'madhurya', tarkoittaa soinnukasta. Meidän pitää puhua niin, että se kuulostaa soinnukkaalta. Henkilön, joka kuuntelee
teitä, pitäisi kuulla ääntä, joka on kuin Shri Krishnan huilu. Sahaja-joogin äänen pitäisi olla yhtä kaunis. Kun puhutte jollekin, sen
pitäisi kuulostaa soinnukkaalta. Sen ei pidä olla lainkaan aggressiivista, vaan päinvastoin soinnukasta. Sen ei pidä olla
sarkastista; se ei saa satuttaa toista ihmistä. Sanat, jotka satuttavat muita, eivät voi tulla oikeanlaisesta oikeasta Vishuddhista.

Emme saa satuttaa millään tavalla. Toivon, että kaikki sahaja-joogit voisivat kehittää itsessään Shri Krishnan soinnukkuutta, kun
heidän Vishuddhinsa on herännyt. 'Madhurya' käytöksessä - kun puhuu toiselle, voi monin elein ilmaista 'madhuryaa'.
Esimerkiksi, erityisesti Italiassa ja muuallakin olen nähnyt ihmisten käyttävän paljon käsiään. Sekin kuuluu Shri Krishnaan. He
käyttävät käsiään sellaisella tavalla, että joskus on vaikeaa ymmärtää mitä he tarkoittavat. Joskus se voi olla myös aika
aggressiivista, miten he käyttävät käsiään. Käsiä pitää käyttää niin, että se saa aikaan 'madhuryaa'. Olen nähnyt Venäjällä ja
Itä-Euroopan maissa, kun ihmiset haluavat ilmaista rakkauttaan – [he tekevät näin, kuin olisi kylmä] – kun haluavat sanoa
'namaste'. Koko ilmaisu on niin kaunis, ja heidän sydämensä ovat täynnä rakkautta, kun he näkevät Minut.

He eivät tiedä miten ilmaisisivat sitä. Niinpä he laittavat kätensä näin. Tai jos he ujostelevat, he tekevät näin. He ilmaisevat hyvin
kauniita asioita käsillään ja silmillään. Ja kyyneleet muodostavat verhon, eräänlaisen tiiviin myötätunnon verhon sydämeeni, kun
näen heidän silmänsä ilmaisevan rakkauttaan Minua kohtaan. Kaikki kyyneleet, kasvot, silmät, kädet - kaikki ne kuuluvat Shri
Krishnalle. Miten he käytöksellään ja puheellaan ilmaisevat itseään. Samoja silmiä voi käyttää osoittamaan kiukkuaan ja
suuttumustaan. Monet ihmiset käyttävät silmiään toisten kontrolloimiseen. He laittavat silmänsä näin, tuijottavat ja yrittävät
kontrolloida.

He saattavat myös käyttää silmiään tuomitsemaan toisia. Joskus he käyttävät silmiään kuin sylkeäkseen jotakin päin, tai sitten
näyttävät kieltään loukatakseen toista. Myös käytöksessä meidän on muistettava eräänlainen suloisuus. Kun ensi kerran menin
Englantiin, olin oppinut englantini omalla tavallani. Mutta kun olin juuri saapunut, Minulle kerrottiin: "Jos sanoo vaikka sanan
'thought', se pitää sanoa 'thought'." Kysyin: "Mitä?" "Pitää työntää kieli ulos, kun sanoo 'thought'." Sanoin: "Sehän on älytöntä.
Miksi kieli pitää työntää ulos?" Mies sanoi: "Jos ei laita kieltä ulos näin, ilmaus ei ole oikea."

Sanoin: "Tämä on englantia. Olette kehittäneet siihen jotain typerää, että pitää näyttää kieltä kaikille." Jopa lapsikin suuttuessaan
näyttää heti kieltään. Kaikki tällaiset ilmaisut ja naaman vääntelyt - puhutaan 'jäykästä ylähuulesta'. Olette varmaan kuulleet siitä,
kun laitetaan nenä näin, koppavan näköisesti, ja tehdään ilmeitä kasvoilla, ja väännetään naamaa vinoon toisen härnäämiseksi,
tai nyrpistellään nenää. Ihmiset tekevät joskus sillä tavalla aivan kuin olisivat juuri aivastamassa päin toista. Kaikki tällaiset
ilmaisut tulevat Shri Krishnan suloisuudesta, mutta sen voima on 'madhurya', suloisuus, soinnukkuus; kanssakäymisen pitää olla
niin kaunista, että se saa aikaan valtavaa iloa ja onnea. Kuulitte Baba Maman laulun silmistäni; katsahdin häntä vain kerran - se
synnytti tuon kauniin musiikin hänessä. Niin paljon kuin mahdollista yrittäkää laittaa katseenne vehreyteen; se on kaikkein
parasta. Silloin se rauhoittaa, ja kehitätte myös itsessänne vehreydestä syntyvää rauhoittumista.

Sanon aina ihmisille: "On hyvä katsella vehreyttä ympärillänne, sillä se rauhoittaa silmiänne". Samalla tavalla teidän pitää yrittää
rauhoittaa toista ihmistä, kun puhutte hänelle. Hänen täytyy sulaa. Jos sen sijaan alatte väitellä ja taistella hänen kanssaan, hän
ei sula koskaan. Päinvastoin, lisäätte vain lisää tulta häneen. Tämä oli Shri Krishnan ominaisuus, 'madhurya', ja Hän toi sitä esille



elämässään, kun Hän osasi puhua asioita kauniisti omalla suloisella tavallaan, etenkin lapsuudessaan. Toinen Shri Krishanan
ominaisuus, jota voimme ilmaista oikean Vishuddhimme kautta, on diplomaattisuus. On kuitenkin kahdenlaista
diplomaattisuutta: toinen on aito, toinen teennäinen. Aidossa diplomatiassa ei tarvitse noudattaa mitään tiettyä kaavaa, tai lukea
ohjekirjoja tietääkseen mitä diplomatia on. Se tulee esiin aidosti.

Kaikki toimii hyvin kauniilla, hyvin aidolla tavalla. Olen itse käyttänyt sitä monet kerrat, ja tekin voitte käyttää sitä monissa
tilanteissa. Se on mahdollista vain, jos ette suutu ihmisille; se ei onnistu, jos suututte. Olen kertonut teille tarinaa eräästä
Gagangiri Maharajista. Menin tapaamaan häntä, ja hän oli hyvin vihainen, koska ei pystynyt lopettamaan sadetta. Hänen oli
tarkoitus lopettaa sade. Ja Minä kastuin läpimäräksi. Hän oli niin vihainen ja sanoi: "Yritättekö hallita egoani? ", näin hän alkoi
hieman riidellä kanssani. Vastasin: "Ei, se ei ole syy."

Hän sanoi: "Miksi ette sitten antanut minun pysäyttää sadetta? Nyt olette aivan läpimärkä." Sanoin: "Siksi, että sinä olet 'sanyasi',
ja olet ostanut Minulle sarin. En voi ottaa vastaan saria 'sanyasilta'. Siksi Minun täytyi kastua, sinun takiasi." Kaikki loppui siihen
paikkaan. Kaikki vihaisuus ja kiukku loppui tyystin. Näin meidän pitää sulattaa ihmiset. Diplomatian tarkoitus ei ole vakuuttaa
ketään omalla älykkyydellä tai kiukulla tai muulla, vaan sen tarkoitus on sulattaa toinen ihminen omalla hyvyydellä, hyvillä ja
kauniilla sanoilla ja anteeksiantavalla luonteella. Tämä ominaisuus oli Shri Krishnalla, ja Hän kokeili sitä moniin ihmisiin.

Joidenkin kohdalla se toimi, joidenkin kohdalla ei. Hän ei kokenut sitä epäonnistumisena. Toisen ihmisen reaktio on tärkeää
nähdä. Teillä pitää olla tällainen oikean Vishuddhin ominaisuus, jolla voitte puhua toisille ihmisille ja sulattaa heidät. Toivon, että
Amerikassa ihmiset kehittävät tätä ominaisuutta ja yrittävät parantaa suhteitaan toisiinsa. Oikeastaan Minun on sanottava, että
heille on mukava puhua. He ovat hyvin ystävällisiä. Jos heille antaa mitä tahansa lahjoja, he ovat hyvin iloisia, mutta eivät anna
mitään vastalahjaksi. Jos heidät kutsuu päivälliselle, he tulevat kotiisi syömään kymmenen kertaa, mutta eivät koskaan kutsu
itse päivälliselle. Nähkääs, he ovat kovin ystävällisiä niin kauan, kun heidän hyväkseen tekee jotain.

Mutta heille on hyvin vaikeaa olla vastavuoroisia; he eivät tee sitä. Kaiken takana näyttää olevan hyvin hienovarainen toisen
ihmisen hyväksikäyttö. Täytyy siis ymmärtää, että miellyttävyydellä ei ole tarkoitus käyttää ketään hyväkseen, vaan sillä
sulatetaan toinen ihminen ja tuodaan hänet tasolle, jolla hän voi ymmärtää mitä hyvyys on. Etelä-Amerikasta olen jo kertonut,
että he ovat äärimmäisen vaatimattomia ja viattomia ihmisiä. He ovat köyhiä, yksinkertaisia ja viattomia mutta ovat omaksuneet
mustan magian ja alkaneet onneksi nyt tajuta, että tämä musta magia aiheuttaa heille ongelmia. Mutta jotenkin he ovat olleet
siitä niin riippuvaisia vasemmalla puolella. He tuntevat siitä hyvin paljon syyllisyyttä; ovat pahoillaan siitä. He tuntevat koko ajan
valtavaa syyllisyyttä. He käyttäytyvät koko ajan, kuin olisivat tehneet jotain väärää, mutta eivät tiedä miten muuttaa tapojaan.
Meille on tärkeää, että emme tunne syyllisyyttä mistään.

Olemme kaikki sahaja-joogeja. Miten voisimme tuntea syyllisyyttä, kun olemme henkiä? Henki ei voi olla syyllinen. Syyllisyyden
täytyy siis loppua. Syyllisyyden takia menetämme todistajuuden voiman, koska tuntiessamme syyllisyyttä, laitamme sen tänne,
syyllisyys on täällä. Mutta emme pysty näkemään, emme pysty todistamaan mikä on vikana, emmekä halua kohdata vaikeuksia,
niitä virheitä, joita meillä on. Jos asian laittaa tänne syyllisyytenä, kaikki on mennyttä. Täällä se on hyvässä tallessa syyllisyytenä.
Mutta emme halua kohdata sitä. Jos esimerkiksi joku mies, tai nainen on luonteeltaan julma.



Yhtäkkiä hän sitten tajuaa olleensa julma. Hän laittaa sen tänne: "Voi, olen ollut paha. Olen ollut hyvin julma, sitä ja tätä." Mutta
hän ei kohtaa sitä. Kohtaaminen tarkoittaa, että hän tietää: "Miksi olin julma? Minkä takia tein niin? Minun ei olisi tarvinnut olla
julma, ja nyt en enää ole sellainen." Silloin se loppuu siihen. Mutta: "Tunnen syyllisyyttä, tunnen hyvin paljon syyllisyyttä", ei auta
mitään. Päinvastoin, tiedättekö, syyllisyyden ongelmat ovat samat kuin ongelmat, joita Etelä-Amerikka kohtaa tänään.

Kun menin Brasiliaan, yllätyin, kun maan korkein henkilö puhui minulle: "Voi, tiedämme, että meissä on paljon puutteita.
Tiedämme, että olemme huonoja." En voi sanoa muuta, kuin että miksei hän laita asioita kuntoon? Jos hän tietää, että nämä
asiat ovat väärin, miksei hän laita niitä kuntoon? Sitten hän kertoi Minulle: "Kirjoittakaa minulle kaikki ne asiat, jotka eivät ole
meillä kunnossa." Se oli hyvin kaunista häneltä. Sitten eräs toimittaja tuli, ja kerroimme hänelle. Ja nyt uskon, että he tekevät
asialle jotain. He yrittävät parantaa asioita, ja ne tulevat varmasti kuntoon. Mutta olen huomannut, että Venäjä on hyvin erilainen.

Venäjällä ei koskaan sanota: "Olemme syyllisiä", tai mitään sellaista. He eivät ole koskaan sanoneet niin. He sanoivat: "Se aika on
nyt ohitse. Olemme Jumalan valtakunnassa. Siinä kaikki. Se aika on mennyttä. Olemme nyt Jumalan valtakunnassa, ja meidän
pitää nauttia elämästä." Kaikki on positiivista. He eivät koskaan puhu menneisyydestään, hallituksistaan, tapahtumistaan, tai
Stalinista, Leninistä tai kenestäkään. Se ei liikuta heitä.

He ovat sen yläpuolella. "Miksi meidän pitäisi kantaa huolta", he sanoivat. "Antaa heidän tapella. Antaa heidän tehdä mitä
haluavat." He eivät halua tietää mitään politiikastaan, ongelmistaan tai muusta. He ajattelevat: "Ongelmamme on ratkaistu.
Olemme nyt oivaltaneita sieluja. Meillä on kaikki hyvin. Nauttikaamme siitä." Tämä on hyvin mutkaton tapa ymmärtää Sahaja
Yogaa.

Mutta on ihmisiä, jotka kirjoittavat Minulle kymmenen sivua tunnustuksiaan kuin olisin joku pappi, katolinen pappi. He kirjoittavat
kaikesta mitä ovat tehneet, tällaista he ovat tehneet, enkä halua lukea sellaista. Heitän ne vain pois tai poltan ne. He yrittävät
tunnustaa syntejään. Ei sellaista tarvitse tehdä. Ei tarvitse sanoa mitään. Ei tarvitse jäädä miettimään kaikkia vääryyksiään, vaan
nauttia siitä, mitä nyt on saanut. Se menee näin: jos kerjäläisestä tehtäisiin kuningas, hänen pitäisi silloin iloita valtakunnastaan
ja käyttäytyä kuin kuningas. Mutta hän muistaa edelleen menneisyytensä ja sanoo jokaiselle ohikulkijalle: "Antakaa viisi rupiaa,
tai viisi puntaa." Näin se on.

Kun kerran olette Jumalan valtakunnassa, tietäkää, että olette Jumalan valtakunnassa. Mutta tämä musta magia on erittäin
vaarallista, ja se voi toimia kenen tahansa kautta. Se voi toimia sukulaistenne tai ystävienne kautta, kenen kautta tahansa On siis
oltava hyvin varovainen, että ei vaikkapa syyllisyyden takia joudu alttiiksi mustalle magialle. Se voi tuhota teidät, se voi tuhota
perheenne. Se voi tuhota teidät, vaikka olisitte sahaja-joogi. Tällaisesta syyllisyyden tunnosta on luovuttava lopullisesti. Teidän ei
pidä tuntea syyllisyyttä. Syyllisyys on istutettu teihin. Joku voi sanoa: "Olet niin huono. Et tehnyt sitä vaikka pyysin.

Et tehnyt tuota", tai jotain sellaista. Ihmiset istuttavat ajatuksia. Sitten alatte ajatella: "Voi, minun olisi pitänyt tehdä heille näin.
Minun olisi pitänyt. Tein siinä väärin", tai jotain sellaista, ja siitä syyllisyys sitten alkaa. Sen sijaan, että tekisivät jotain sen



ihmisen hyväksi, tai sen sijaan, että ymmärtäisivät, että se on kaikki pötyä, he alkavat hautoa asiaa, ja yhtäkkiä huomaavat
olevansa tulossa riivatuiksi tai joutuneensa mustan magian vaikutukseen. Tällainen täytyy siis unohtaa ja on päästävä ilmapiiriin,
jossa tuntee olevansa Jumalan valtakunnassa. Kaikki, mitä Shri Krishnasta voisi sanoa, on vähemmän mitä Hän sanoi - siltä
Minusta aina tuntuu - ja Hänen tärkein työnsä tapahtuu aivojemme kautta. Eli Viratan kautta. Hän työskentelee aivojemme
kautta.

Kun Shiva työskentelee sydämiemme kautta, Hän työskentelee aivojemme kautta. Sahaja Yogan jälkeen, valaistumisen jälkeen
kaikki aivojen ja tiedon hienoudet alkavat tulla esiin ja ilmaista itseään. Mutta kaikkein suurenmoisin asia on aivoissa tapahtuva
yhdentyminen. Silloin sydämenne ei halua yhtä asiaa ja aivonne toista. Tapahtuu yhdentyminen. Ja kun yhdentyminen tapahtuu,
on hyvin helppo elää dharmista elämää. Ei tarvitse ajatella sitä eikä lukea siitä, teistä vain tulee dharmisia. Teitä ei tarvitse
käskeä olemaan dharmisia. Teistä tulee dharmisia sisäisesti, koska aivonne, joita normaalisti käytetään rationaalisuuteen ja
kaikenlaisen väärän puolusteluun, muuttuvatkin dharmisiksi, jumalallisiksi. Suurin asia, minkä Shri Krishna tekee teille, on se, että
Hän tekee aivonne, itse aivot, dharmisiksi.

Niistä tulee apuväline, jolla ymmärrätte dharmaa, elätte dharmista elämää ja seisotte vakaasti dharmalla. Aivot ovat ne, jotka
todella, enimmäkseen, mustan magian lisäksi, vievät teitä pois dharmasta. Heti, kun teidän Sahasraranne on avautunut, Virata
ilmaisee itseään. Silloin ihmettelette itseänne. Ihmisestä, joka meni ennen mukaan kaikkeen ajatellen: "Tämä on nautintoa.
Tämä on minun oikeuteni. Olisi pitänyt tehdä niin. Kuka voi käskeä minua?" ja kaikkea sellaista, muuttuukin yhtäkkiä profeetaksi.
Shri Krishnan suurin siunaus on se, että Hän on Virat, ja Virat on yhtä kuin aivonne, ja Kaikkivaltiaan Jumalan aivot ovat Virat.

Jokaisen on ymmärrettävä, että oivalluksen jälkeen teidän ajatuksenne ovat aina rakentavia, ja jos ne eivät ole sitä, silloin ette
vielä ole sahaja-joogi. Rakentavia ja dharmisia; meidän on tärkeää ymmärtää, minne mielemme suuntautuu. Onko se
ristiriidassa, kertooko se meille jotain päinvastaista? Meidän pitää vain olla tarkkoina, ja saatte ihmeeksenne nähdä, kuinka aivot
alkavat toimia toisella tavalla. Nurinkurisista aivoista on tullut normaalit. Tämän voitte saavuttaa hyvin helposti, jos vain
meditoitte joka päivä ja tarkkailette, kuinka Sahasraran ilmeneminen leviää olemukseenne ja toimii elämässänne. Silloin kaikki
sahaja-joogin voimat tulevat esiin, eikä teidän tarvitse enää epäillä itseänne, eivätkä toisetkaan epäile teitä.

Jumala siunatkoon teitä.  
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Shri Virata Viratangana Puja. Los Angeles (USA), 10 October 1993

Tänään pidämme pujan Viratalle ja Viratanganalle. Pohjois-Amerikka ja Etelä-Amerikka, kuten tiedätte, ovat Shri Krishnan
Vishuddhi-keskus. On myös hyvin tärkeää tietää, että kaikki kommunikaatio, kaikki suhteet koko luomakuntaan on
vakiinnutettava Vishuddhi-keskuksen kautta. Vishuddhi, kuten tiedätte, on tavallaan kaikkein tärkein keskus
ylösnousemuksessanne. Sillä Sahaja Yogaa ei ole tarkoitettu vain omaan ylösnousemukseenne, vaan koko maailman
ylösnousemukseen, ja te voitte saavuttaa sen ainoastaan Vishuddhin kautta. Vaikka saisittekin itseoivalluksenne ja kaikki
voimat, se ei toimi, ellette käytä Vishuddhianne. Katsokaa nyt Minunkin Vishuddhiani, kun puhun ja puhun joka puolella ja
kommunikoin, niin Vishuddhi menee huonoon kuntoon! Tämä tärkeä Vishuddhi-chakra joutuu hyökkäyksen kohteeksi,
negatiivisten voimien hyökkäysten kohteeksi. Tänään palvomme Virataa ja Viratanganaa. Virata on korkein, se on täydellisesti
kehittynyt Vishuddhi-chakra. Ja kuten tiedätte, tämä chakra sijaitsee täällä, tässä kohdassa. Jos tämä chakra ei ole kunnossa,
ette ole kollektiivisia. Käyttäydytte tavalla, joka ei ole kollektiivista. Ette pysty kommunikoimaan muiden sahaja-joogien kanssa.
Ette pysty olemaan ystävällinen, rakastava ja yhtä heidän kanssaan ennen kuin Vishuddhi-keskus on kunnossa. Se on osa
Ekadashaa. Vishuddhi on Ekadasha Rudran keskus. Teidän on ymmärrettävä, että Virata Shakti on levittäytynyt joka puolelle.
Meillä on viestintä. Voisin soittaa täältä kenelle tahansa, ja Minulle kerrottiin, että se ei maksa paljon. Mielestäni se on myös yksi
Shri Krishnan siunauksista, sillä jos soittaa jostain muualta, se on hankalaa ja hyvin kallista. Myös suurin osa viestintälaitteista,
kuten tietokone, televisio ja monet muut, kehitettiin tässä maassa. Se on eetterin hienojakoinen alue, jolla voimme
kommunikoida muualle maailmaan. Se on yksi Viratan voimista. Hän on sen hienojakoinen puoli. Toinen Viratanganan voima,
joka meillä on, voidaan sanoa, koska Virata on kineettinen voima, mutta sen lähde on Viratangana, mikä on kaikki se, mitä aivot
voivat tehdä. Kaikki ajattelu, luovuus, myötätunto, kaikenlainen muista kansoista huolehtiminen. Vähän aikaa sitten joku kysyi:
"Täytyykö meidän olla koko maailman poliiseja?" Totta kai täytyy, koska te olette Viratoja. Teidän täytyy pitää huolta koko
maailman laista ja järjestyksestä. Teidän täytyy pitää huolta kaikista tämän maailman kärsivistä. Teidän täytyy kantaa huolta
kaikesta sorrosta ja sodista ja sisällissodista kaikkialla; ne ovat kaikki teidän päänsärkyjänne, sillä te asutte Viratan maassa. Hän
on Isä. Häntä kutsutaan Jehovaksi. Hän on Akbar. Aivoissa, kun Kundaliini nousee ja valaisee aivot, silloin tuntemanne tiede
muuttuu loogiseksi, ja sen lisäksi tunnette myös metatieteen, koska aivot, jotka tunsivat vain tieteen, tuntevat nyt myös tieteen
lähteen. Ne näkevät kaiken selkeästi. Aivan kuin kiipeäisitte kukkulan tai vuoren harjalle, mitä korkeammalle kiipeätte, sitä
paremmin näette ympärillänne. Samalla tavalla alatte nähdä kaikesta aivojenne tuottamasta kokonaiskuvan, mitä ne ovat
saaneet aikaan. Sen lisäksi näette myös, mikä sen on saanut aikaan. Yhdistyneet Kansakunnat, YK perustettiin. Sen paikka täytyi
olla täällä, miksi? Miksi Amerikassa? Miksi Amerikka huolehtii niin paljon YK:sta? Mikä on sen vastuu? Kukaan muu maa ei tee
sitä. Se on aikamoinen päänsärky. Mutta Amerikka menee Vietnamiin, se menee Koreaan. Nyt Amerikka on aktiivinen Bosniassa.
Kaikkialla, Somaliassakin. Se on teidän vastuullanne, koska kaiken tämän ovat aivonne luoneet. Ihmisaivot ovat luoneet eri
kansakunnat. Ja ennen kaikkea ymmärrämme, että kaikki kansat kuuluvat yhteen maailmaan. Kun nousette kaiken yläpuolelle,
näette, että tämän me olemme luoneet, omalla ajattelullamme ja mielemme heijastuksilla. Kun nousette tämän yläpuolelle,
alatte ajatella yhtä maailmaa, koska näette, että maailma on yksi. Maailma on yksi. Alatte nähdä, kuinka Jumala on luonut
kauniita jokia ja kauniita vuoria, Hän ei koskaan erotellut. Tarkoitan, että Hän halusi luoda teille kauneutta. Mutta sitten me
aloimme ajatella: "Tämä on minun maani, tuo on minun maani." Suurin osa amerikkalaisista on tullut muualta, enkä tiedä, missä
todelliset maan omistajat piileksivät. Näen heitä vain harvoin. Nyt ihmisten mieliin nousee vastuuntunto, että me olemme
ottaneet tämän maan, ja tunnemme, että se on meidän maamme, mutta se kuuluu koko maailmalle. Kaikki, mitä ihmiset ovat
tehneet, tulee nyt takaisin heidän eteensä. Kun nousette korkeammalle, alatte nähdä vision, kaiken sen, mitä olette tehneet
mielenne heijastusten kautta. Monissa maissa ei edes ymmärretä, että maailma on yksi. Mielen heijastuksen toinen taso on se,
että olette luoneet materialistisen maailman. Tämän materialistisen maailman kautta olette alentaneet kaiken rahan tasolle.
Uskonto on rahaa, kaikki on rahaa. Kukaan ei kunnioita muuta kuin rahaa. Ja sitten materiaaliset asiat. Ihminen alkaa nähdä
materian vaurauden lähteenä ja arvokkuuden lähteenä ja korkean aseman ja voiman lähteenä. Mutta kun nousette
korkeammalle, Viratan voimien tasolle, näette, kuinka typerää materialismi on. Mitä materia loppujen lopuksi on? Materialla voi
kaunistaa paikkoja, tuoda iloa, ja materialla voi myös ilmaista iloaan muille. Kun esimerkiksi antaa toisille lahjan, jostain
materiaalista, kauniisti valmistetun. Sitten alatte myös ajatella, kuinka Jumala on luonut tämän kauniin maailman, ja alatte luoda
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kauniita asioita taiteessa, musiikissa, draamassa, myös elokuvissa. Mutta materiaalisella tasolla ja mielen tasolla heijastus on
lineaarista; se liikkuu tällä tavalla. Lopulta se putoaa alas. Kaikki ilmaisumme taso on pudonnut alas. Tiedän, että 20-, 30- ja
40-lukujen elokuvat, samassa Hollywoodissa tehdyt, olivat hyvin erilaisia kuin mitä ne ovat nyt. Joitakin niistä ei edes pysty
katsomaan. Samassa mielen heijastuksessa näemme, että kaikki näytelmät, romaanit ja taide ovat tulleet alaspäin, ovat
rappeutuneet, ne eivät tuo lainkaan iloa, vaan ovat turmiollisia. Ensinnäkin ne tuhoavat itsensä, ja ovat siten vahingollisia. Sen
tuloksena me liikutamme mielemme ja vajoamme edelleen, ja omaksumme turmiollisia asioita. Tasomme on huonontunut
kaikessa. Moraalikin on ihmisen sisäinen siunaus, mutta hän on alkanut viedä sitä mielen tasolle. Kun se viedään mielen tasolle,
sellaisista henkilöistä kuin Freud tulee Kristuksia, ja ihmiset alkavat seurata heitä, ja sitten ihmiset ovat pelkkiä seksuaalisia
olentoja. Minne tahansa katsookin, näkee suurta rappiota, ja se järkyttää, sitä ei voi ymmärtää, kuinka ihmisluonteessa on
tapahtunut sellainen rappio, kuinka taide on rappeutunut, kaikki kallisarvoinen on rappeutunut, ihmissuhteet ovat rappeutuneet,
rappeutumista näkee kaikkialla. Kun raha otetaan mukaan, tietyt asiat saattavat näyttää tyylikkäiltä ja vauhdikkailta, kuten tennis
esimerkiksi. Ihmisillä oli tapana pelata tennistä huvin vuoksi, ei koskaan rahasta. Mutta nyt pelataan rahasta, ja neljän viiden
päivän kuluttua näemme, että joku on pudonnut alas, tai että neljän viiden vuoden kuluttua ura on loppu. Nopeus on tullut rahan
takia myös urheiluun. Raha on kuin suuri taakka, se on vetänyt kaikki kauniit asiat alas omalle tasolleen. Ne eivät ole enää
samalla tasolla kuin mille ne luotiin. Jos ne olisivat samalla tasolla, Sahaja Yoga olisi toiminut todella hienosti Amerikassa.
Mutta näin ei ole, sillä täällä on kaikkein suurin taakka mielemme tuotoksista, mielemme heijastuksista. Minne tahansa katsoo,
näkee rappeutumisen. Ennen lakimiehet olivat hyvin rehellisiä, ja he halusivat saada aikaan jotain, jolla voisivat auttaa henkilöä,
jonka puolesta taistelivat. Mutta tänään lakimiehet voi lahjoa. Lääkärit tekivät kaikkensa parantaakseen potilaansa, nyt he ovat
kadottaneet eettisyyden tajunsa. Kaikki ovat menettäneet eettisyyden tajunsa. Ensin tulee materialismi ja raha, ja erityisesti
luulen, että tänä aikana ihmisten määrä kasvaa, koska elämme ylösnousemuksen aikaa. Nyt syntyy kaikenlaisia ihmisiä. Syntyy
tuhansittain sellaisia, jotka saattavat olla kuin eläimiä tai ehkä jonkunlaisia täysiä idiootteja tai jotenkin muuten tyhmiä. Tänä
aikana meidän on tehtävä ylösnousemustyötä, mikä tarkoittaa sitä, että Virata Shaktimme täytyy valaistua aivoissamme. Kun
Sahaja Yogassa nousette ylös Virata Shaktiin, nousette ja näette korkealta kaiken sen rappion, kaikki alas menevät mielen
heijastukset. Näette myös itsenne, kuinka olitte mukana kaikessa tyhjänpäiväisessä, mutta nyt tunnette, että olette päässeet
ulos sieltä, ja teistä on tullut kuin lootuksia. Erityisesti ego. Ego on äärimmäisen vahva nykyaikana. Se ei ole koskaan ollut niin
vahva. Luulen, että monia tappelukukkoja on tullut maan päälle, ja myös muutamia viidakon elukoita on syntynyt uudestaan.
Heille ei voi puhua ollenkaan. Jos sanoo jotakin, he käyvät heti kimppuun. Heitä ei voi arvostella, ei voi sanoa mikä heissä on
vikana, he vain ovat kimpussa koko ajan, ja jos sanoo jotakin, he alkavat iskeä takaisin. He eivät halua nähdä omia vikojaan.
Heille on mahdotonta puhua heidän egonsa takia, ja tämä ego on syntynyt tietyn rappeutumisen takia nykyaikana. Esimerkiksi jo
lapsuudesta saakka äiti alkaa nuhdella lastaan, joka on pilannut hänen mattonsa. Matto on siis lasta tärkeämpi. Seuraavana
päivänä lapsi suuttuu, ottaa sakset ja leikkaa maton rangaistakseen äitiään. Sitten vanhemmat näkevät, että lapsi haluaa rahaa
johonkin ja kysyvät mihin. "Olen nähnyt televisiossa karhun, jolla on oma syntymäaika." On syntynyt uuden tyyppinen paholaisten
joukko, markkinamiehet, ja omien mieliensä heijastusten kautta he kehittävät uudenlaisia ideoita, kuten esimerkiksi nallekarhu,
jolla on tietty syntymäaika, voitteko kuvitella, miten tyhmä idea. Ja kaikki lapset haluavat ostaa sellaisen nallen. Jos joku lapsi
ostaa, toisenkin pitää saada. Nämä markkinamiehet tekevät kaikenlaista. Ja ihmisistä alkaa tulla heidän orjiaan. Pariisista tuli
muoti, että piti olla kuuden tuuman hame. Kaikki muut hameet heitettiin pois. Alettiin pitää kuuden tuuman hameita. Kuvitelkaa,
että siinä kylmyydessä naiset pukeutuvat sukkiin ja kuuden tuuman hameisiin. Kaikki näyttävät samanlaisilta. Mitä kaunista
sellaisessa on? Mitä tahansa nämä niin sanotut markkinamiehet halusivat, heitä kutsutaan taiteilijoiksi ja myös
muotisuunnittelijoiksi, mutta heidän luomuksensa vain tappavat vapautenne, ne tekevät teistä orjan. He tekevät kaikenlaisia
temppuja, jotka te hyväksytte. Kun alatte hyväksyä näitä temppuja, silloin ette myöskään tajua, miten teistä on tullut orjia, eikä
siinä ole mitään yksilöllistä. Hiusmuoti, he aloittavat jonkun tietyn hiusmuodin. Sitten kaikki kulkevat tukka samannäköisenä. Tai
menette kampaamoon. Kun nousette ylös Virata Shaktiinne Kundaliinin valaisemana, Viratangana on voima, joka antaa teille
täyden kuvan rappiosta, johon jokainen mielen heijastuma, idealistinen ja kaunis, on joutunut. Esimerkiksi Abraham Lincoln esitti
hienon idealistisen ajatuksen valtiosta ja demokratiasta. Mutta nyt monet puhuvat, että vallalla on demonokratia. Venäjällä
asuvat ihmiset väittivät, olivat tietysti väärässä, mutta silti he väittivät, että emme halua demokratiaa, koska katsokaa nyt
Amerikkaa. Mikään ei ole turvassa, mikään ei ole normaalia, niin miksi pitäisi tulla demokratiaksi. Kuuluuko? No niin, kaikki hyvin,
kaikki hyvin. Mehän olemmekin nyt piknikillä. Eikä meillä saa olla mitään ongelmia, koska kerroin, että täällä on se mitä on, ja
mitä ei ole, niin sitä ei täällä ole. Jos tulee jotain ongelmia, emme voi auttaa. Vähitellen, pikkuhiljaa te nousette sille tasolle, en
tiedä, mitä aluksi näette. Mutta alatte nähdä, mitä vikaa on yhteiskunnassanne, mitä vikaa on ihmissuhteissanne. Lopulta alatte
nähdä, mitä teissä itsessänne on vikana, millä tavalla teette väärin. Sanoisin, että se on korkeampi taso, jolle olette päässeet, ja



alatte nähdä: "Tämä asia ei minussa ole kohdallaan". Sen jälkeen alatte ymmärtää, että teillä on voimia, Viratanganan voimia.
Teillä on voimia. Teillä on voimia omissa aivoissanne. Niiden avulla ymmärrätte metatiedettä, tiedettä tieteen yläpuolella.
Metataidetta. Taiteen vulgaarisuutta. Erotuskyky alkaa toimia, alatte ymmärtää, mikä on todellista taidetta ja mikä ei. Alatte
nauttia sellaisesta taiteesta. Saatte Niranandan ilon, kun nousette yläpuolelle ja näette kaiken toisesta perspektiivistä. Ennen
kaikkea näette kaiken näytelmänä, jota todistatte. Ja nauratte. Kerroin tarinaa naisesta, jota haastateltiin, koska hän teki
ihmisille taidetta käsiin hennalla. Hän on Intiassa asuva intialainen nainen. Haastattelija kysyi häneltä: "Miten ulkomaalaiset
reagoivat, miten amerikkalaiset reagoivat?" Hän vastasi, että he esittävät hyvin kummallisia kysymyksiä. "Kummallisia
kysymyksiä?" "Kyllä, he kysyvät minulta: Mikä tämä on? Vastasin, että se on minun 'suhaagini', merkki, että minulla on mies, siksi
pidän sitä." Sitten he kysyivät: Entä ekstrat? Ettekö ymmärtäneet? - "Entä jos sinulla on muita miehiä?" Nyt te kaikki nauratte sille,
kaikki amerikkalaiset nauravat, mutta sillä hetkellä ette olisi nauraneet, koska tämä on hyvin yleistä. Samalla tavalla jokainen
Intiassa tai missä muualla tahansa, missä tehdään absurdeja asioita, ne tulevat hyvin silmiinpistäviksi, ja alatte nähdä selkeästi,
hyvin selkeästi, että kaikki, mitä teemme, on täysin absurdia. Mutta tämä ei tapahdu pelkästään mielen tasolla. Tämän aion nyt
kertoa teille. Ette näe pelkästään visiota, hyvä - vieläkin mielen tasolla, sitten ymmärrätte, että se on väärin - vieläkin mielen
tasolla. Mutta te ette enää tee väärin. Tulette täysin osaksi Virataa. Kun tulette osaksi Virataa, silloin teidän ei tarvitse edes
ajatella, te vain näette ja alatte nauraa. Te vain näette ja tiedätte, että se on väärin. Se on täysin järjetöntä. Menimme katsomaan
erästä temppeliä Intiassa, ja siellä oli joitain pujareita pitämässä pujaa. Silloin intialaiset sahaja-joogit juoksivat ulos. Kysyin:
"Mitä tapahtui?" "Äiti, he ovat kaikki teeskentelijöitä, heillä on kamalat värähtelyt, miten he voivat tehdä pujaa, heillä on kamalat
värähtelyt, he ovat bhuutteja kaikki." Tällä tavalla meistä tulee niin voimakkaita; en sano, että olette kuin valoja, koska valo ei näe
valoa, eihän? Mutta te näette, olette valo ja näette valon. Kolmas asia, mikä teille tapahtuu Viratanganan myötä, on se, että teistä
tulee nöyriä. Teistä tulee nöyriä. Teistä tulee äärimmäisen mukavia ja tottelevaisia, aivan kuin lapset. Eikä teitä haittaa mikään,
mikään ei haittaa teitä. Tämän tilan te saavutatte, ei orjina eikä alistettuina, vaan koska se vain toimii teissä, se vain tunkeutuu
sisälle aivoihinne, ja te tulette sellaisiksi. Olen nähnyt ihmisiä, jotka ovat aivan kauheita, ja jonkun ajan kuluttua heitä ei pysty
edes tunnistamaan samoiksi. Miten he ovat muuttuneet? Miten he ovat saavuttaneet muutoksen? Mitä heille on tapahtunut?
Aivot ovat valaistuneet ja tulleet valoksi, ja te tiedätte, että teissä on valo. Sitä on epäilyksetön tietoisuus. Teillä ei pidä olla
mitään epäilyksiä itsestänne, että olette sahaja-joogi. Joillakin kuitenkin on. He ovat bhuutteja, mutta sanovat, "ei, olemme
sahaja-joogeja". Siitä ei ole kysymys. Erotuskyvyn voima tulee hyvin kauniiksi Hamsa-chakrassa, koska kaikki ovat yhteydessä
toisiinsa, Vishuddhi, Hamsa ja Virata. Ne ovat toisiinsa kytköksissä olevia keskuksia. Ei vain Virata parannu, vaan myös
Vishuddhi ja Hamsa. Sitten tapahtuu se, että hyppäätte sisään kollektiivisuuteen. Kollektiivisuus on Viratanganan siunaus. Hän
opettaa teidät rakastamaan toisianne. Hän opettaa teidät nauttimaan toisista sahaja-joogeista. Hän opettaa teille, miten
saadaan bhakti sydämeen. Mutta tämä opetus on sisäistä. Jos sanon "Hän opettaa", se tarkoittaa, että te olette oppilaita ja Hän
on opettaja. Ei, ei. Te itse tulette Viratanganaksi. Ja rakkaus, kiintymys ja ymmärrys toisianne kohtaan on valtavaa, hyvin
nautittavaa ja hyvin kaunista. Kaikki tämä tapahtuu, se todella tapahtuu aivoissanne. Siksi aivonne, jotka vastaanottavat kaiken
informaation ja luovat kaiken informaation ja mielen heijastukset, muuttuvat uudeksi välineeksi luomaan ulottuvuuden, joka yltää
ylemmäksi eikä laske alas. Te olette kaikki osa sitä, olette kaikki sen osasia ja olette kaikki tärkeitä. Teidän on kaikkien tuettava
sitä, teidän on kaikkien nostettava se ylöspäin. Se on hyvin tärkeää; teidän kaikkien on ymmärrettävä oma vastuunne. Siksi Etelä-
ja Pohjois-Amerikkaan on saatava ainakin 16 000 sahaja-joogia. Krishna oli hyvin ovela, Hän loi 16 000 voimaansa naisiin. Sitten
eräs kuningas ryösti nämä 16 000 naista ja piti heidät itsellään. Silloin Shri Krishna voitti tämän kuninkaan taistelussa ja toi
kaikki 16 000 voimaa itselleen - tosi hienoa. Hän saattoi tehdä tällaisia temppuja, mutta Minä en. Minulla on oltava 16 000 lasta,
jotka ovat ihmisolentoja, ja jotka saavat tämän voiman sisälleen. Minun ei ole tarkoitus ilmentää omia voimiani. Mitä hyötyä siitä
olisi? Ette pysty antamaan oivalluksia muille, ette pysty kommunikoimaan, ette pysty tekemään mitään heidän kanssaan. Shri
Krishna kertoi vain Gitan, ei muuta. He olivat nokkelia ihmisiä, he eivät halunneet ottaa ongelmia itselleen. Se on hyvin vaikeaa.
Jos teillä on huono Vishuddhi, Minä tunnen sen. Jos teillä on ongelmia, Minä tunnen sen. Se voidaan hoitaa vain kollektiivisesti.
Minun on otettava teidät sisään kehooni soluina ja puhdistettava siellä, se on hyvin vaikea tehtävä, mutta se on tehtävä. Se on
tehtävä ja Minä teen sen. Olen varma, että jonain päivänä, olette kaikki täysin tietoisia Viratanganan voimasta sisällänne, ja en
tiedä mitä silloin tapahtuu tälle maalle. Tällä hetkellä Minusta tuntuu, että kaikki kuplii ja on avautumaisillaan. Tänä vuonna on
tapahtumassa suuri läpimurto niin sahaja-joogien kuin muidenkin ihmisten joukossa. Shri Krishnalla oli vielä yksi ominaisuus,
joka oli diplomatia, kuinka ollaan diplomaattisia. Teidän on oltava diplomaattisia muita kohtaan. Teidän ei pidä käydä ihmisten
kimppuun ja yrittää alistaa heitä, tai yrittää mitenkään näyttää, että he eivät ole mitään teihin verrattuina. Ei. Teidän pitää sanoa,
että olimme samanlaisia kuin sinä, vielä pahempia. Silloin ihmiset ovat tyytyväisiä. Mutta katso, nyt olemme muuttuneet. Jos
joku sanoo: "Minä salakuljetin huumeita", teidän pitää sanoa: "Kuule, minä salakuljetin aseitakin". Silloin ette loukkaa heidän



egoaan, ja jos heidän egonsa ei loukkaannu, silloin kaikki on helppoa. Teidän pitää siis oppia myös diplomatiaa. Diplomatia on
alemmalla tasolla myös mielen heijastumaa. Korkeammalla tasolla diplomatia on siellä missä teidän karismannekin, missä
vedätte ihmisiä puoleenne, missä vangitsette heidät. Kuinka puhutte heille, kuinka käyttäydytte heitä kohtaan. Teillä pitää myös
olla myötätuntoa, koska te istutte nyt Himalajan huipulla, mutta entä nämä ihmisparat. Jos näette koko asian tällä tavalla, olen
varma, että ette tunne niin paljon, että tekisitte sitä tai tätä työtä. Shri Krishnan koko filosofia on sellaista, että ihmisen on
saatava 'ghyanansa'. 'Ghy' tarkoittaa gnostikkoa, "teidän on tultava knostikoiksi" tarkoittaa, että teidän on tiedettävä asiat
keskushermostollanne. Se on ensimmäinen asia. Toinen asia oli se, että koska Arjuna oli vielä puolikypsä, hän esitti vielä
kysymyksiä. Niinpä hän sanoi: "Entä ihmisen karma?" Kaikki puhuvat nykyään karmasta. Jälleen diplomaattisuus. Koko Gita on
täynnä diplomaattisuutta, ja tavalliset ihmiset eivät sitä ymmärrä. Niinpä Hän sanoi: "Kyllä, totta kai ihmisen on noudatettava
karmaansa, mutta hänen on luovutettava karmansa Minun Lootusjalkojeni juureen." Se ei ole mahdollista. Se oli hyvin nokkelaa,
sillä niin kauan kuin ajattelee: "Minä teen sitä, minä teen tätä", ei voi laittaa karmaansa Shri Krishnan jalkojen juureen. Se
tarkoittaa, että teidän on saatava oivallus, jolloin tiedätte, että te ette tee mitään. Kun se tapahtuu, että tiedätte, että ette tee
mitään, sillä hetkellä karma muuttuu akarmaksi. Ja se, miten puhutte, olen nähnyt ihmisten nostavan Kundaliinia sanoen: "Äiti, se
ei nouse, se ei toimi". Ette sano: "Minä nostan". Sanotte vain: "Se ei nouse, se ei toimi", kolmannessa persoonassa. Yksi asia
liittyy bhaktiin (antaumus), koska meillä on nyt paljon näitä Hare Rama, Hare Krishna -tyyppejä, jotka pilaavat Vihuddhinsa.
Bhaktista Hän on sanonut vain yhden asian. Hän sanoo: "Annatte Minulle kukkia, annatte Minulle vettä, annatte Minulle puiden
lehtiä, otan ne vastaan". Mutta mitä Hän sanoo antamisesta? "Mutta teidän on tehtävä 'ananya bhaktia'". 'Ananya' tarkoittaa sitä,
että ei ole ketään toista, kun tulette yhdeksi Minun kanssani, kun olette yhteydessä. Tällä 'ananya' -sanalla Hän on leikitellyt
kaiken nurinpäin, ja nämä tyhmät ihmiset eivät tiedä, että he eivät ole vielä päässeet yhteyteen, ja he vain höpöttävät, Hare Rama,
Hare Rama, Hare Rama. Siksi he eivät ole yhteydessä. He eivät ymmärrä, että heidän on päästävä yhteyteen. Tätä temppua Hän
on käyttänyt kaikkiin ihmisiin, että "Hyvä on, hyvä on, jatkakaa vain Hare Rama, Hare Raman sanomista, niin katsotaan sitten." Se
oli diplomatiaa Hänen tapauksessaan, koska Hänen täytyi tuoda ihmiset siihen pisteeseen, että "Ei, ei, tämä ei toimi", "Ei, tämä ei
toimi". Sitten "Gyana". Gyana merkitsi ihmisille, että he alkoivat lukea kirjoja, "Ei, ei, se tarkoittaa 'bodhia'", eli ihmisen on mentävä
keskushermostoonsa. Vähitellen Hän sai ihmiset nostettua oikealle tasolle. Samalla tavalla, kun olette tekemisissä toisten
ihmisten kanssa, teidän on toimittava tällä tavalla. Kun toimitte tällä tavalla, pystytte levittämään Sahaja Yogaa paljon
nopeammin. Olette hyvin helppoja ihmisiä, kaikki pitävät teistä, eikä teissä ole minkäänlaista kiukkua. Kiukustumme, koska
emme tiedä miten käsitellä tilannetta. Jos tiedämme, miten se tehdään, emme koskaan kiukustu, vaan päinvastoin osaamme
käyttää toisen ihmisen kiukkua omaksi hyödyksemme. Kaiken tämän opitte Viratan voiman kautta. Viratangana antaa teille
täyden kiintymättömyyden kaikista huolenaiheista. Hän imee ne kaikki pois ja heittää ilmaan. Hänen suurenmoinen voimansa on
todellakin antanut teille ymmärryksen elämästä ja itsestänne. Oma arvomaailmanne on muuttunut. Jos näette, millainen muutos
se on ollut teille, kaikki tämä muuttuminen, kaikki on Viratanganan voiman ansiota. Ja lopulta Hän antaa teille 'niranandan'. Se
on iloa, iloa, eikä mitään muuta kuin iloa. Jumala siunatkoon teitä. (Shri Mataji ylistää Gregoirea.) Minun on nyt tässä annettava
täysi tunnustus Gregoirelle, koska hän tuli tänne, kamppaili ja taisteli, ja kuin Arjuna, hän oli hyvin epätoivoinen ja lähti pois.
Hänen oli joka tapauksessa mentävä. Ja yhtäkkiä, kun hän oli mennyt, huomaan, että täällä on kaikki alkanut versoa niin hienosti,
ja ihmiset ovat alkaneet ottaa vastuuta Sahaja Yogasta. Mutta muistan häntä silti nyt, koska hän oli todella epätoivoinen ja
täysin kyllästynyt amerikkalaiseen ajattelutapaan. Mutta nyt voimme antaa hänelle oikein hyviä uutisia, kuinka Amerikka on
mennyt parempaan suuntaan. Meillä on paljon sahaja-joogeja Amerikassa, jotka ovat olleet hyvin omistautuneita huolimatta
kaikenlaisista negatiivisista voimista. Kaikkien painajaismaisten kokemuksien jälkeenkin he ovat pitäneet kiinni Sahaja Yogasta,
ja näen, että nyt heidän ponnistuksensa ovat tuottaneet tulosta. En luettele heidän nimiään, koska tunnette kyllä heidät joka
ikisen. Mutta Minun on sanottava, että Steven on auttanut todella paljon. En ole pyytänyt häntä tulemaan Amerikkaan. Mutta hän
itse päätti tulla ja tuli tänne omin neuvoin, ja hän on todella auttanut Sahaja Yogaa paljon tulemalla tänne. Jumala siunatkoon
teitä. Tietysti teillä on täällä oma johtajanne, ja kaikki johtohenkilöt joka paikassa ovat tehneet työtä todella ahkerasti, ja näen,
kuinka asiat ovat alkaneet kukoistaa yhden vuoden aikana. Se on hyvin ansiokasta. Meillä ei koskaan aikaisemmin ole ollut näin
paljon ihmisiä pujassa. Olen aika yllättynyt, että olette kaikki täällä. Kiitos paljon.
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Christmas Puja. Ganapatipule (India), 25 December 1993.

Tänään vietämme Jeesuksen syntymäjuhlaa.

Teemme sen hyvin kriittisellä hetkellä, koska muutamat Kristuksen vastaiset ihmiset ovat päässeet johtamaan kristinuskoa ja
puhuvat Kristuksen syntymää vastaan. Heillä ei ole oikeutusta, he eivät ole oivaltaneita sieluja, heillä ei ole mitään käsitystä
Jumaluudesta, ei minkäänlaista, ja he väittävät kaikkea valheeksi, että Maria ei ollut neitsyt, ja että Kristus ei syntynyt
neitseellisesti. Kuka heille on kertonut? Tuliko enkeli Gabriel kertomaan? Millä oikeudella he puhuvat tällaista? Koska he ovat
Kristuksen vastaisia, he ovat nyt päässeet johtamaan kristinuskoa. Paavikin on tällainen. Satya Yugan aikana heidät kaikki
paljastetaan, heidät täytyy paljastaa. Jotkut täällä olevista voisivat kirjoittaa miehelle ja kysyä: "Millä oikeutuksella puhut näin?
Oletko tuntenut Jumalan rakkauden kaikkialla olevan voiman?

Onko sinussa jumaluutta, jolla voit kyseenalaistaa Kristuksen?" Siellä on ehkä joitain Paavalin inkarnaatioita. He eivät pysty
ymmärtämään Jumaluutta. He eivät tiedä, mitä Jumaluus pystyy tekemään. Heillä ei ole mitään käsitystä, kuinka
ihmeenomaista se on. Te olette kaikki saaneet tuntea Jumaluuden siunaukset. Tiedätte kaikki, että se on ihme. Joka kerta
tapahtuu jokin ihme. Kerronpa yhden selkeän esimerkin. Navaratri-pujassa otettiin valokuvia.

Kuvan taustalle ilmestyi jonkinlainen näkymä, ja ihmettelin, mitä se mahtoi esittää. Näkymä oli sellainen, että Surya liikutti
esirippua. Silmät, suu ja nenä olivat Suryan ja Hän hymyili ja liikutti verhoa. Ihmettelin: "Mitä tämä on?" Mitä tämä merkitsee
Navaratri-pujan yhteydessä? Mutta kun menin Moskovaan, hämmästyin, kun he olivat tehneet taustamaalauksen juuri tällä
tavalla. Taustamaalaus oli täsmälleen samanlainen. Navaratri-pujassa, joka tapahtui ainakin puolitoista kuukautta aikaisemmin,
Paramchaitanya maalasi sen siellä. On erikoislaatuista, miten asiat tapahtuvat ihmeen lailla. On tuhat ja yksi ihmettä, joista
voimme kertoa.

Kun olimme lentokoneessa matkalla Moskovaan, meille kerrottiin lämpötilan olevan -20. Kun laskeuduimme, meille kerrottiin,
että se on -15. Seuraavana aamuna meille kerrottiin, että se muuttuu nopeasti, nyt se on noin -12. Seuraavana päivänä se oli -4.
Mutta sitä seuraavana se oli +10. Kun mennään ajassa pidemmälle, lämpötilan pitäisi viiletä koko ajan. Tällä kertaa mieheni oli
menossa Moskovaan. Hän sanoi: "Siellä on nyt kovin kylmä, -20." Hän viestitti… Sanoin: "Älä huoli, kyllä kaikki järjestyy". Hän
kertoi, että perille tultaessa lämpötila oli vain -2.

Kaikki tämä osoittaa, että kaikki elementit ovat apunamme. Kaikki muutkin ongelmat, pienet, suuret, mitkä vain, ratkeavat saman
tien. Joskus saa vain ihmetellä, kuinka asiat järjestyvät. Sitten jotkut kysyvät: "Miksi Kristus sitten piti ristiinnaulita? Miksi Sinä et
voinut pelastaa Häntä ristiinnaulitsemiselta?" Hänet ristiinnaulittiin, koska niin piti tapahtua Hänen kohdallaan, että Hänen täytyi
kulkea Agnyan läpi, Hänen täytyi vakiinnuttaa Itsensä Agnyaan, ja Hänen täytyi kulkea ristin kautta. Hänen elämänsä viesti ei ole
risti, vaan Hänen ylösnousemuksensa. Hän nousi ylös kuolleista – tämä oli yksi asia, jonka Hän hoiti hienosti –, jotta tekin
voisitte nyt nousta ylös. Jokainen inkarnaatio on evoluution aikana tehnyt jotakin hyvin ainutlaatuista. Sen loppuvaiheessa
Kristus nousi ylös kuolleista.

Hän teki sen siksi, että Hänen täytyi kuolla, miten muuten voisi nousta ylös kuolleista? Moni asia saattaa näyttää myyttiseltä, jota
ne eivät kuitenkaan ole. Huomenna ihmiset sanovat, että Kristus ei koskaan noussutkaan kuolleista. Oikeastaan Hän kuoli
myöhemmin Kashmirissa. Siitä on olemassa todisteet. Mutta siltikään ihmiset eivät halua uskoa, ja he haluavat vain levittää
kristinuskoa, koska he tietävät, että jos heillä on enemmistö ihmisiä puolellaan, he voivat hallita. Poliitikot käyttävät nyt samaa
temppua. Mutta tällainen enemmistöajattelu ei tuo lohtua tai hyvinvointia ihmisille. Tämä mies on asettanut kyseenalaiseksi
Kristuksen Äidinkin, ja sanonut kaikenlaista typerää Hänestä. Sitä vastoin, Mohammed Sahib sanoo Koraanissa, että kenenkään
ei pidä asettaa kyseenalaiseksi Pyhän Äidin, Kristuksen Äidin kunniaa.
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Hän kunnioitti, kun taas Raamatussa ei osoiteta minkäänlaista kunnioitusta Äiti Mariaa kohtaan, ei mitään. Häntä kutsutaan vain
'naiseksi'. Paavali, joka oli kauhistuttava Kristuksen vastainen mies, tuli ja otti valtaansa kristinuskon, yritti levittää sitä ja halusi
näin tehdä itsensä tärkeäksi. Hän käytti Pietaria, joka oli huonoin mahdollinen Kristuksen oppilas, josta Kristus totesi: "Saatana
ottaa sinut haltuunsa". Ja nyt he kertovat ihmisille: "Se on mahdotonta, miten Kristus olisi voinut syntyä neitsyelle?" Me
intialaiset palvomme Shri Ganeshaa. Shri Ganesha on sama kuin Kristus, ja me uskomme, että Äiti itse loi Lapsen yksinään,
Neitsyenä, Gaurina. Emme vain usko sellaista, vaan se on uskomme. Lännessä taas usko on kaikki rationaalista. He jatkavat
tällaista ajattelua ja kutovat itselleen valheen verkkoa.

Miksi sanomalehdet halusivat julkaista sellaista hölynpölyä tästä Dharamin tyypistä (Dalai Lama)? Sitten hänet otti vielä vastaan
Canterburyn arkkipiispa, joka on myös yksi antikristus. Hän otti vastaan Dalai Laman, ja heti sen jälkeen kirkko, jossa
vastaanotto tapahtui, paloi kokonaan Vishnumayan ansiosta. Hän kierteli kirkon ympärillä tunnin verran ja poltti sen sitten
täydellisesti. Vain alin osa jäi jäljelle, koska siellä oli kauniita maalauksia, mahdollisesti. Nyt nämä typerykset sanovat, että
"Jumalan armo on yllämme ja säästyimme tältä Vishnumayalta, kirkon alaosa pelastui". Mutta miksi kirkko paloi? Teidän on
ymmärrettävä, että rationaalisuus ei saa teitä koskaan ymmärtämään Jumaluutta, ei koskaan. Se on niin rajallinen, niin
ehdollistunut ja täynnä egoa. Kuinka rationaalisuus voisi kertoa teille totuuden Kristuksen elämästä?

Meillä on myös todisteita, tieteellisiä todisteita. Tiedätte varmasti, että olen kertonut ihmisille, että jos katsoo oikealta
vasemmalle, voi nähdä swastikan. Eli hiiliatomi, kuinka se on muodostunut. Jos katsotaan hiiliatomia vasemmalta oikealle, voi
nähdä swastikan. Olemme tehneet siitä mallin. Jos sen kääntää toisin päin, ja sitä katsoo vasemmalta oikealle, silloin voi nähdä
omkaran aivan selvästi. Ja kun katsoo alhaalta ylös, näkee alfan ja omegan. Kristus on sanonut: "Minä olen Alfa ja Omega".
Aikaisemmin en tiennyt, olivatko nämä symbolit siellä vai eivät. Olipa kuinka tahansa, Hän sanoi: "Minä olen alfa ja omega".

Sillä on myös toinen merkitys: "Olen alku ja loppu". Mutta alfa ja omega, niin kuin Hän sen sanoi, ne voi nähdä selvästi
symboleina, jos katsoo alhaalta ylöspäin. Eli omkara yhdeltä ja swastika toiselta puolelta nähtynä yhdistyvät, ja kun ne nousevat
ja inkarnoituvat, niistä tulee alfa ja omega. Mutta mikään tällainen ei mahdu näiden antikristus-tyyppien päähän. He ovat kaikki
Kristuksen vastaisia. He eivät ymmärrä, mihin Jumaluus pystyy. Te saitte Oivalluksenne, toisen syntymänne vain istumalla
tänne. Miten onnistuitte siinä? Miten saitte toisen syntymänne? Tapa, millä nämä ihmiset puhuvat, koituu varmasti heidän
turmiokseen, täydelliseksi tuhokseen.

Se on aivan liian uskaliasta, sillä tiedättehän, että Shri Ganesha on hyvin voimallinen jumaluus. Samoin Kristus. Hän on sanonut:
"Jos puhutte jotain Pyhää Henkeä vastaan, sitä en tule sietämään". Enkä Minäkään salli mitään Kristusta vastaan, en yhtä
sanaakaan. Minun on vain tässä kohdassa pidettävä huolta siitä, että kaikki tällaiset pahat ihmiset tuhotaan täydellisesti. Tänä
Hänen syntymäpäivänään meidän on oivallettava, että Kristus syntyi samoista asioista kuin Shri Ganeshakin. Hän oli viisaus,
viisauden lähde. Hän kertoi vain muutamista asioista, koska Hänen ei annettu elää kauan, korkeintaan kolme, kolme ja puoli
vuotta Hän ehti puhua ihmisille. Kaikki, mitä Hän sanoi, oli niin totuudellista, oikeaa ja viisasta. Tietysti ihmiset ovat yrittäneet
sormeilla sitä, mutta edelleen Raamatussa on paljon totuutta jäljellä, ihan varmasti.

Koko elinaikansa Hän käytti sen kertomiseen, mitä totuus on. Hän oli ensimmäinen, joka puhui hyvin selkeästi Jumalasta. Hänen
tasollaan oli kolme henkilöä, 'tapan' alueella, joka on tässä. Yksi oli Buddha ja toinen Mahavira. Sekä Buddha että Mahavira
syntyivät aikana, jolloin He näkivät ritualismin tulevan totuuden tilalle. Niinpä He sanoivat: "Me emme puhu Jumalasta,
'anishwarwad'. Emme puhu Jumalasta. Puhumme ensin vain 'chaitanyasta'." Näin tekivät kaikki. Myös Guru Janaka, joka oli
'ashtavakra', puhui vain värähtelyistä.

Myös Nanaka teki niin. Kun Namadeva matkusti Hänen luokseen Punjabiin, Hän sanoi: "Älä puhu mitään Jumalasta, älä puhu
Harista, on parempi, että puhut vain 'paramachaitanyasta' aluksi", koska alussa ihmiset voivat käsittää vain 'paramachaitanyan',
ja sitten he kysyvät: "Missä sitten on Jumala?" Mutta vain Kristus puhui Jumalasta siihen aikaan, jolloin kukaan ei oikein
halunnut puhua Kaikkivaltiaasta Jumalasta. Hän uskalsi eikä varmasti pelännyt mitään. Hänen lapsuudestaan ei kuitenkaan
kerrota missään, mikä on surullista. Meillä on kaunis kuvaus Shri Krishnan lapsuudesta ja myös Shri Raman lapsuudesta. Paitsi
kerran Kristus väitteli muutaman fariseuksen kanssa ja osoitti olevansa hyvin älykäs, ja kaikki olivat ällistyneitä Hänen



viisaudestaan. Siinä kaikki, ei mitään muuta. Mutta myöhemmin, vaikka he eivät arvostaneet Mariaa ollenkaan, ihmiset eivät
voineet mitään. He sanoivat: "On oltava joku Devi, joku Jumalatar.

Miten Kristus on voinut syntyä Hänestä?" He antoivat Hänelle nimeksi 'Madonna', Ja näin Äiti Mariaa alettiin kutsua Madonnaksi,
joka tarkoittaa neitoa tai neitsyttä. Tämä Madonna alkoi sitten saada sijaa kirkoissa kaikkialla, ja ihmiset pitivät Häntä
Jumalattarena. Ihmiset alkoivat kutsua näin, ei Raamattu, ei kristinusko, vaan ihmiset alkoivat kutsua Häntä Madonnaksi, ja
Madonnan kautta ihmiset alkoivat nähdä Äidin ja äitiyden merkityksen. Hän oli Mahalakshmi, tiedämme sen oikein hyvin, ja me
palvomme Häntä Mahalakshmina. Hän oli Radha. Radhallakin oli poika, ja Hän oli kuin muna, ja toinen puoli siitä oli Kristus ja
toinen puoli Shri Ganesha. Kun tämä lapsi syntyi, Hän alkoi huutaa Isäänsä. Isä oli Shri Krishna. Jos luette Devi Mahatmyamia, se
löytyy sieltä.

Hän asettaa kätensä aina tällä tavalla kohti Isäänsä. Toinen sormi, kuten tiedätte, on Shri Krishnan sormi ja toinen Vishnun. Ja
Hän oli Radha. 'Ra' tarkoittaa energiaa, 'dha' tarkoittaa Häntä, joka ylläpitää energiaa. Radha kutsui Häntä Jeesukseksi.
Hepreaksi Häntä kutsutaan nimellä 'Yesu' ja myös - Luojan kiitos luin Raamatun marathin kielellä, joka oli käännetty suoraan
hepreasta – nimi on Yesu. Yesu on Kristuksen Äidin nimi, Shri Krishnan Äidin nimi. Yesu-nimi tulee, koska kutsumme Äitiä
nimellä Jesu tai Yesu, nimestä Jesoda tai Yeshoda. Tästä Radha sai sen nimen, ja Kristus tulee Krishnasta. Radha kutsui Häntä
Kristukseksi ja Yesuksi tai Jeesukseksi.

Mekin kutsumme Yeshodaa joskus Jesuksi tai Yesuksi. Radha siis kutsui Häntä tällä nimellä, ja näin Hän osoittaa meille
yhteyden ymmärtää, kuinka lähellä Hän oli Shri Krishnaa. Shri Krishna inkarnoitui vain Intiaan, koska Hän olisi ollut aivan liian
maltillinen inkarnoitumaan Amerikkaan. Tiedetään, että heillä ei ole rajoja, heillä ei ole 'maryadoja', heillä ei ole käsitystä
dharmasta, he ovat valtavan epädharmisia. Siispä vain sellainen henkilö kuin Kristus, joka on täydellisen puhdas ja viisas eikä
usko Shri Krishnan 'leelaan'. Shri Krishna sanoi, että kaikki on 'leelaa', jotta päästäisiin pois Shri Raman tiukkuudesta. Mutta
Kristus ei sanonut niin, ja siitä huolimatta kaikkialla, missä kristinuskoa harjoitetaan, ihmiset ajattelevat, että kaikki on leelaa,
epädharmisuus on leelaa, kaikki väärintekomme on loppujen lopuksi leelaa, kaikki on viatonta. Se on hämmästyttävää. Ihmisten
logiikka on niin kummallista, että en ole koskaan pystynyt ymmärtämään sitä. Heidän logiikkansa on täysin itsetuhoista ja
tyhjänpäiväistä.

Me intialaiset ymmärrämme täysin, mitä dharma merkitsee. Me tiedämme, mikä on väärin ja mikä oikein. Mutta antaisin
enemmän tunnustusta kristityille, jotka tulevat sellaisista maista, joissa ei tiedetä mitään Kundaliinista, mutta jotka ovat
nousseet paljon ylöspäin, ja heistä on tullut niin hienoja sahaja-joogeja. Se on Jumalan siunaus, koska he olivat aitoja ja
vilpittömiä. Kristus toi heidät Sahaja Yogaan. Ilman Häntä se ei olisi ollut mahdollista. Täällä Shri Ganesha on vain eräänlainen
symboli. Hän asuu kivissä. Mutta siellä Hän inkarnoitui ja kertoi ihmisille dharmasta, jota heidän pitäisi seurata, mutta mitä he
eivät koskaan tehneet. Eivät koskaan.

He ovat äärimmäisen rahanahneita. On hyvin yllättävää, mitä kaikkea ihmiset ovat tehneet Jumalan nimissä. Kaikkein
symbolisinta oli Hänen syntymänsä. Hän syntyi seimeen, kuvitelkaa, seimeen, joka oli täytetty oljilla, tämä lapsi syntyi sinne,
missä tavallisesti pidettiin eläimiä. Katsokaa, millä tavalla tämä suuri inkarnaatio syntyi. Hän ei ollut kuningas, Hän ei ollut
tärkeä, rikas mies, Hän syntyi hyvin köyhänä ja paikassa, joka oli hyvin paljon ihmisille kelpaavan alapuolella. Viesti on se, että
syntymiseen ei tarvita palatseja, ei tarvita valtavia rakennuksia, vaan voi syntyä minne vain, jos on puhdas Henki, jos on Kristus.
Näin suuri persoona syntyi tällä tavalla. Nyt ihmiset tekevät päinvastoin. He ovat äärimmäisen rahaorientoituneita, hyvin
materialistisia.

Jopa siinä määrin, että ei voi ymmärtää, mihin he pyrkivät. He ovat tuhoamassa itseään sillä rahalla, jonka ovat ansainneet, heillä
ei ole järkeä eikä suhteellisuuden tajua. Tällaista tapahtuu lännessä, ja me olemme seuraamassa heidän jälkiään. Olemme
seuraamassa heidän tuhoisia menetelmiään, ja yritämme ajatella, että olemme hyvin edistyksellisiä. He ovat edistyksellisesti
menossa kohti loppuaan, sellaisia he ovat. Meidän on oltava hyvin varovaisia lastemme ja sukulaistemme kanssa, ette emme
mene mukaan niihin likaisiin asioihin emmekä omaksu sellaisia likaisia tapoja, joita lännessä on luotu – ja vielä Jumalan
nimissä. Tämä ryhmä, joka meillä on täällä, on aika suuri, ja olemme sahaja-joogeja, olemme saaneet siunauksen, tiedämme,
mitä Jumaluus on, ja tiedämme, mikä Kristus on. Olittepa syntyjänne hinduja tai mitä tahansa, sillä ei ole merkitystä, koska



Kristus on universaali. Hän on maailmankaikkeuden tuki; Devi Mahatmyamiin on kirjoitettu, että Hän tulee olemaan
maailmankaikkeuden tukija. Meidän on siis ymmärrettävä, että emme saa koskaan pilkata ihmistä, joka seuraa Kristusta, ja
meidän täytyy palvoa Häntä samanlaisella kiintymyksellä, omistautumisella ja antaumuksella, jolla palvomme Shri Ganeshaa.

Mutta luulen, että kristityt eivät usko Kristukseen, he eivät usko. He hokevat: "Uskomme Kristukseen, uskomme Kristukseen.
Paranna isäni, tee sitä, tee tätä." Mutta sahaja-joogien usko toimii. Teidän uskonne on valaistunutta, ja se toimii. Mutta teidän
täytyy uskoa itseenne, Sahaja Yogaan ja elämään, jota vietätte. Vasta sitten, kun tämä tapahtuu teille, voitte kutsua itseänne
sahaja-joogiksi. Näen, että vieläkin ihmisiä on raja-alueilla. Silloin ette tiedä, miten toimia, ette ymmärrä sitä mentaalisti, vaan
kellutte vain Jumalan äärettömässä rakkaudessa ja haluatte antaa tätä rakkautta muille. Mutta silti, materialismi muuttuu
hienojakoisemmaksi joillakin ihmisillä.

He ovat edelleen materialistisia. He ovat materialistisia siinä mielessä, että he edelleen ajattelevat rahan ansaitsemista väärin
keinoin. Ehkä, mutta se ei ole niin yleistä. Mutta tunnen, että he ovat nyt yhtäkkiä alkaneet kiintyä omiin lapsiinsa. Tällainen
kiintymys on hyvin väärin. Katsokaas, lapset kuuluvat Sahaja Yogalle. Teillä ei ole oikeutta heihin. Vanhemmat halusivat lastensa
tulevan heti kotiin eikä tulevan Ganapatipuleen. Hehän ovat Sahaja Yogan lapsia. Heidän pitää ehdottomasti tulla
Ganapatipuleen.

Mutta vanhemmat haluavat ottaa lapset heti huostaansa. Kaikki on valmiiksi järjestetty, suoraan kotiin. Ei niin, lapset eivät ole
täällä sitä varten. He ovat täällä kasvamassa Sahaja Yogassa. Jos ette halua lastenne kasvavan Sahaja Yogassa, parempi viedä
heidät pois. Ei pidä käyttäytyä näin mielivaltaisesti. viedä lapset pois koulusta, kun kaikki muut ovat menossa Ganapatipuleen.
Olen varma, että lapsetkaan eivät pidä siitä. He haluaisivat olla täällä. Materialismi toimii lasten kautta ja halutaan myös säästää
rahaa.

Tällainen on osoitus materialismista, johon Kristus ei ikinä takertunut. Hän ei koskaan halunnut sitä. Tämä meidän on
ymmärrettävä. Paras tapa kunnioittaa Kristusta on päästä eroon materialistisista ajatuksista. Teillä voi tietysti olla
materialistisia ajatuksia, enkä sano, että älkää menkö Himalajalle, enkä sano, että… harjoittakaa asketismia, en sano, että
luopukaa lapsistanne, kuten Buddha teki. Ei mitään sellaista. Mutta teidän kiintymättömyytenne pitäisi toimia. Jos vaikka lintu
lentää valtameren yli. Se ei koskaan juo valtameren vettä, koska se on suolaista. Te olette siellä, elätte tässä maailmassa, mutta
teidän on kehitettävä kiintymättömyyttänne.

Alussa se ei haitannut, että "isäni on sairas", "äitini on sairas", "lapseni on tässä kunnossa", tällainen höpötys ei haitannut. Mutta
ei enää. Nyt Sahaja Yogan vauhti on hyvin kovaa, ja ne, jotka jäävät jälkeen, jäävät jälkeen. Joten olkaa varovaisia. Älkää
sotkeutuko näihin materialistisiin ajatuksiin. Tämä koskee erityisesti intialaisia: he eivät halua asua ashrameissa. Intialaiset
haluavat oman kodin, jossa voivat määräillä vaimojaan, syödä omia erityisiä ruokiaan, ja kaikkea muuta, ja pitää koko ajan yllä
huonoja mieltymyksiään. Ehkä sen takia heille on sanottu, että intialaisten pitää paastota, että he pääsisivät eroon
mieltymyksistään ja haluistaan. Paastotessaankin he ajattelevat ruokaa, mitä hyötyä siitä sitten on? Kristus paastosi 40 päivää,
ja Saatana sanoi Hänelle: "Jättäisit jo paastoamisen ja tekisit niin ja näin".

Hän ei kuunnellut. Materialismi toimii kahdella tavalla. Ensiksikin lännessä materialismi on nyt sellaista, että "minun kotini",
"minun vaimoni", "minun lapseni" ja muuta sellaista. Idässä se on, "millaista ruokaa söisin", "millainen koti minulla pitäisi olla",
"millainen perhe minulla pitäisi olla?" Kaikkea tällaista on edelleen jäljellä. Kun ylösnousemuksenne on muuttunut
hienojakoisemmaksi, ne muuttuvat myös yhä hienojakoisemmiksi. Ne pidättelevät teitä. On kaikenlaista. Esimerkiksi tiedän
sahaja-joogeja, jotka haluavat tehdä rahaa Sahaja Yogalla. Heitä on.

Kuten nämä ihmiset tuolla ulkona, he haluavat myydä meille tavaroitaan ja ansaita sillä rahaa. Valitettiin sitä, että missään ei
ollut sareja. Sanoin: "Hyvä on, hankkikaa sareja. Mutta älkää ostako niitä ulkopuolelta." Ihmiset menevät näihin kauppoihin,
ottavat jotain juomista tai syömistä, ja tulevat sitten sairaiksi. Miksi pitäisi? Ettekö pysty hillitsemään janoanne? Ettekö pysty
hillitsemään ruokahaluanne? Se on helppoa. Eikö Hän tehnyt niin?

Kristus teki niin. Olette tulleet tänne palvomaan Häntä. On tärkeää, että yritätte hillitä itsessänne näitä asioita, ja kun onnistutte



siinä, ei ole väliä saatteko ruokaa, se ei haittaa, jos ette saa hyvää asuinpaikkaa. Voitte asua missä tahansa, missä tahansa. Mitä
Minuun Itseeni tulee, tiedätte sen varsin hyvin. En vaadi mitään. Kehoni ei vaadi mitään. Se on oikein hyvä keho. Se ei koskaan
vaadi. Ja olen huomannut, että siksi en tunne Itseäni koskaan väsyneeksi.

Olen täällä kanssanne ja olen samalla tavalla missä tahansa. Jos panette Minut nukkumaan tähän, voin nukkua tässä koko yön.
Kehoni ei koskaan valita. Päinvastoin, Minusta se on erilainen kokemus. Matkustin kerran junalla, luulen, että se oli Punesta
Hyderabadiin tai jonnekin, ja juna – satuin olemaan junan pyörän kohdalla – ja vaunu hyppi ja hyppi ja hyppi koko ajan. Nukahdin
ja tunsin vain, että lennän tähdeltä toiselle, kuljen ympäri koko universumin. En tuntenut hypähdystä, vaan tunsin, että kaikki
liikkui, kehoni liikkui yhdeltä tähdeltä toiselle, sinne tänne. Joku toinen saattaisi menettää malttinsa tällaisesta. Mutta Minusta oli
vain mukavaa hypellä sinne tänne, lentää yhdeltä tähdeltä toiselle ja liikkua paikasta toiseen. Se oli hyvin mielenkiintoista.

Reaktio on hyvin erilainen. Reaktio on erilainen. Jos on jokin kriisitilanne, tulen saman tien ajatuksettomaksi, täysin
ajatuksettomaksi. Ja siitä alkaa virrata valtava rauha. Jos on kriisitilanne. Tämän te kaikki voitte saavuttaa hyvin
yksinkertaisesti, jos muututte kiintymättömiksi. Minulla on lapsia ja lapsenlapsia. En koskaan soita heille. En ole huolissani. Jos
he soittavat, hyvä niin.

En soita myöskään miehelleni. Ajattelen aina, että se on ajan haaskausta soitella sinne ja tänne... Minulla on kaikki puhelimet
sisälläni. Tiedän, että kaikki ovat kunnossa, joten miksi soitella. Mutta se toimii vasta silloin, kun olette päässeet sellaiseen
tilaan. Toinen asia, jonka olen huomannut sahaja-joogeista, että he tulevat yhtäkkiä hyvin väkivaltaisiksi, ja Minulle on kerrottu,
että joitakin on lyöty. Se ei ole ollenkaan sahaja-joogien tapaista. En ole koskaan nostanut kättäni edes omia lapsiani vastaan.
Sellainen ei ole sallittua. Kenenkään ei pidä lyödä tai koskea ketään väkivaltaisesti. Sellainen henkilö vaipuu hyvin syvälle Sahaja
Yogassa aivan itsestään.

Teidän ei pidä vihastua, teidän ei pidä huutaa. Mikään sellainen ei auta teitä. Teidän täytyy olla täysin rauhallisia, tyyniä,
myötätuntoisia. Jos kohtaatte jonkun pahan henkilön, kertokaa Minulle, Minä hoidan asian. Teidän ei tarvitse hoitaa sellaisia
tilanteita ja käyttäytyä huonosti, koska olette edelleen kiintyneitä, ja se kiintymys vetää teitä alaspäin. Varokaa siis, että ette
suutu. Katsokaa Kristusta! Hän kyllä suuttui ihmisille, jotka kaupittelivat tavaroitaan kirkon lähellä – siihen aikaan sitä ei kutsuttu
kirkoksi, vaan 'tabernaakkeliksi'. Hän oli hyvin vihainen siitä, että Jumalan temppelin ulkopuolella ihmiset myivät tavaraa, ja Hän
otti suuren sauvan ja löi sillä ihmisiä. Mutta Hän oli Kristus.

Mutta ollessaan ristiinnaulittuna Hän sanoi myös: "Oi Jumala, Isäni, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä mitä tekevät". Tämä
meidän on ymmärrettävä Hänestä, Hänen luonteestaan, kuinka anteeksiantava ja rakastava Hän oli. Kuinka Hän piti huolta
ihmisistä, kuinka Hän auttoi ihmisiä vapautumaan. Noina täydellisen kaaoksen ja anarkian aikoina Hän astui esiin ja puhui
totuudesta ja sellaisista asioista kuin Henki ja ylösnousemus. Ihmiset olivat kaikki sokeita. He eivät tienneet, mistä Hän oikein
puhui. Ja Hän puhui näistä asioista. Raamatussa on paljon myyttejä, ja yksi niistä on se, että kun ylösnousemuksen aika tulee,
niin ihmisten ruumiit nousevat ylös haudoistaan. Tämä ei ole vain kristinuskossa, vaan myös muslimeilla ja juutalaisilla.
Ajatelkaa nyt, monien vuosien jälkeen, mitä on jäljellä haudoissa?

Muutama luu. Jos nämä luut nousevat ylös, miten niille voi antaa Oivalluksen? Ajatelkaa sitä. Se on suuri myytti. Se pitäisi
ymmärtää, loogisesti ajateltuna se ei ole sopivaa. Minun on sanottava, että [hindiä/marathia] intialaisessa filosofiassa asia on
selitetty hyvin selkeästi, että kun Kali Yugan aika tulee, hyvin monet suuret etsijät, jotka etsivät Jumalaa kukkuloilta, laaksoista ja
vuorilta, syntyvät uudelleen, ja heille annetaan heidän Itseoivalluksensa. Heidän Kundaliininsa herätetään. Näin on sanottu, ja se
tuntuu olevan täysin loogista, koska me teemme juuri niin. Nykyisen väestönkasvun ymmärtää myös, koska niin monet syntyvät
nyt tänne. En tiedä kuinka moni tulee saamaan Itseoivalluksensa, kuinka moni sen saa.

Mutta niiden, jotka ovat sen saaneet, on vakiinnutettava itsensä, vakiinnutettava. Tässäkin huomaan, että ihmisillä on
jonkinlainen hyvin hienojakoinen kiintymys. Toistaiseksi Minusta tuntuu, että teidän kaikkien olisi antauduttava Kristuksen
ominaisuuksien eteen, jotka ovat mittaamattomat. Suurin niistä on se, että Hän ei siedä mitään Pyhää Henkeä vastaan. Se on
ainoa kerta, jolloin Hän tulee esiin ja hoitaa asian. Sanon sen, että jos olette sahaja-joogeja ja käyttäydytte huonosti, Hän sallii
sitä jonkun aikaa. Amerikassa oli eräs mies, joka halusi puhua kanssani puhelimessa ja keskustella Sahaja Yogasta, mutta Minä



olin ehkä liikaa hänelle, ja hän kääntyikin sahaja-joogien puoleen eikä puhunut Minun kanssani. Kaikki olivat siitä hyvin vihaisia.
Sanoin: "Unohtakaa koko juttu." Joku päivä sitten sain viestin, että tämä mies oli pitänyt samanlaista esitystä, ja hän oli kaatunut
maahan, koska oli saanut halvauskohtauksen.

Hän ei ole sahaja-joogi. Minä en ole vastuussa. Mutta jos joku kutsuu Minua Äidiksi, silloin Paramchaitanya kunnioittaa sitä.
Teillä ei ole mitään oikeutta lyödä ketään tai puhua töykeästi kenellekään, ei millään tavalla, te, jotka olette sahaja-joogeja.
Tietysti, jos haluatte läksyttää jotakin ihmistä, on tapoja, joilla sen voi tehdä, Sahaja Yogan tapa, ei mitään raivokasta. Se on
hyvin, hyvin väärin, ja olen järkyttynyt kuullessani, että ihmiset vielä Sahaja Yogassakin muuttuvat yhtäkkiä väkivaltaisiksi. Se
johtuu maksasta, tiedän sen. Voitte puhdistaa maksaanne, voitte parantaa tapojanne, mutta älkää luulko, että pääsette pakoon.
Se ei onnistu. On parempi, että sellaiset ihmiset paastoavat kaksi päivää ja rankaisevat itseään. Kiivaus on kaikkein pahin, ja Shri
Krishna on sanonut, että kiivaus on pahin kaikista, ja siitä kaikki ongelmat alkavat.

Meidän on hillittävä kiivautemme ja ymmärrettävä, että Kristus oli anteeksiannon ruumiillistuma. Me palvomme Häntä tänään.
Miten Hän antoi anteeksi ihmisille? Ristiinnaulitsijat eivät itse asiassa olleet juutalaisia. He olivat roomalaisia. Roomalaiset
viranomaiset ristiinnaulitsivat Hänet. Mutta Paavali päätti, että yritetään tuomita juutalaiset: "Juutalaiset sen tekivät". Juutalaiset
eivät tehneet sitä. Näin juutalaiset tuomittiin ikuisiksi ajoiksi. Tällä asennoitumisella ihmiset alkoivat vihata juutalaisia, heille
aiheutettiin hankaluuksia ja heitä piinattiin.

Silloin juutalaiset myös reagoivat. He olivat aivan samanlaisia. Syy ei ollut juutalaisissa, koska sellaista ei koskaan tapahtunut,
että kansalta olisi kysytty, tuomari olisi kysynyt kansalta, pitäisikö ristiinnaulita varas vai tämä mies. Sellaista ei koskaan
tapahtunut. Heidän on tehtävä oma päätöksensä. Tällaista ei koskaan tapahtunut. Tällä vain haluttiin kirota juutalaiset. Paavali
teki näin suurta vahinkoa. Mutta nyt, Luojan kiitos, saamme mukaan paljon juutalaisia, ja meillä on myös keskus Israelissa, ja
Sahaja Yoga leviää kaikkialle. Meillä on paljon ihmisiä Iranista, jotka ovat tulleet Amerikkaan, jotka ovat sekä juutalaisia että
muslimeja, ja he ovat alkaneet harjoittaa Sahaja Yogaa.

Tällaista kaikkea tapahtuu. Ja olen kuullut, että Turkin suufeja on tulossa mukaan ja saamme suufeja myös Intiasta. Näin se siis
toimii, ja se toimii kaikkien hyväksi. Mutta tärkeintä on, että ymmärrämme, millainen Kristus oli, ja millainen elämä Hänellä oli, ja
kuinka Hän rakasti maailmaa. Hän tuli maan päälle ristiinnaulittavaksi. Hän tiesi tulevansa ristiinnaulituksi, ja Hän teki sen. Se,
miten Häntä on kuvattu maalauksissa, ei ole oikein. Hän oli hyvin terve, vanttera ja kookas. Hänen täytyi kantaa ristiä. Ne, jotka
maalasivat Hänet näyttämään tubi-potilaalta, pitäisi tietää, että jos sellainen joutuu kantamaan ristiä, pystyykö hän siihen?

Ihmiset ovat tehneet kaikenlaista vahingoittaakseen Hänen persoonaansa, teilatakseen Hänen luonteensa. Mutta teidän
sahaja-joogeina pitäisi tuntea Hänet, ja pitäisi kunnioittaa Häntä ja uskoa Häneen. Hän on teidän vanhin veljenne. Shri Ganesha
inkarnoitui vanhempana veljenänne. Hän huolehtii teistä kaikissa vaikeuksissa, kaikenlaisissa elämän myllerryksissä. Hän auttaa
meitä kaikin tavoin, koko ajan, ja me voimme vain antautua ja antaa anteeksi. Tämä on se Kristuksen ominaisuus, joka meidän
pitää omaksua. Jumala siunatkoon teitä kaikkia!
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Mahashivaratri Puja. Delhi (India), 14 March 1994. On suuri ilo, että kaikkialta maailmasta ihmiset ovat kokoontuneet tänne
palvomaan Shivaa. Oikeastaan pitäisi sanoa, että palvomme tänään Sadashivaa. Tiedätte varmaan eron Sadashivan ja Shivan
välillä. Sadashiva on Kaikkivaltias Jumala ja Hän todistaa Esiaikaisen Äidin näytelmää. Sadashivan ja Esiaikaisen Äidin, Adi
Shaktin, välinen suhde on samanlainen kuin kuulla ja kuun valolla, tai auringolla ja auringon valolla. Emme pysty ymmärtämään
sellaista suhdetta ihmisillä, ihmisten avioliitoissa tai ihmissuhteissa. Mitä tahansa Adi Shakti luo, Sadashivan halun mukaan, sitä
Sadashiva todistaa. Ja kun Hän tarkkailee tätä luomistyötä, Hän todistaa kaikkea siinä pienintä yksityiskohtaa myöten. Hän
todistaa koko maailmankaikkeutta ja myös Äiti Maata, kaikkea Adi Shaktin tekemää luomistyötä. Hänen voimansa on
todistamisessa, ja Adi Shaktin voima on kaikkialla vallitseva rakkauden voima. Niinpä Kaikkivaltias Jumala, Isä, voimme sanoa
Esiaikainen Isä, ilmaisee haluaan, 'iccha-shaktiaan' Esiaikaisena Äitinä, joka ilmaisee voimaansa rakkautena. Näiden kahden
välinen suhde on äärimmäistä ymmärrystä, hyvin syvää. Mitä tahansa Adi Shakti luo, jos Sadashiva huomaa siinä jotain
ongelmaa, tai jos jokin taho, erityisesti ihmiset, yrittää estää Adi Shaktin työtä, tai jopa jotkin jumalat, jotka eivät ole jumaluuksia,
yrittävät tuoda esiin egoaan, niin silloin Sadashiva tuhoaa heidät. Hän on vastuussa tuhon voimasta. Hän heijastuu ihmisten
sydämissä ja sykkii kaikessa luodussa. Mutta tämä syke on Esiaikaisen Äidin energiaa. Ja Hän voi hävittää kaiken, mikä
vastustaa Adi Shaktin suunnitelmia. Adi Shakti on rakkaus, Hän antaa anteeksi ja rakastaa. Adi Shakti rakastaa kaikkea
luomaansa. Hän haluaa sen kukoistavan ja nousevan sille tasolle, jolle sen luominen oli tarkoitettu. Hän haluaa ihmisten
nousevan sille tasolle, jossa he pääsevät Jumalan, Sadashivan valtakuntaan, jossa vallitsee autuus, anteeksianto ja ilo. Kaikki
tämä on mahdollista vain, jos etsitte, ja teillä on sisäinen halu päästä sinne. Tämä sisällämme oleva halu on Esiaikaisen Äidin
heijastus. Tämä halu on siellä, mutta siellä on myös muita, maallisia haluja, jotka pysäyttävät ylösnousemuksen kehittymisen.
Sahaja Yogassa emme ole koskaan yrittäneet voittaa haluja kieltäymyksillä, pakenemalla tai erilaisilla muilla keinoilla.
Ensimmäinen asia, joka tapahtuu, on se, että henkenne valo syttyy. Henki on Sadashivan heijastuma. Sen valon avulla Hän vain
näyttää tien. Henki on kuin palava liekki, joka näyttää tietä. Sillä tiellä teistä tulee niin viisaita, että kuljette viisauden ja
oikeamielisyyden valossa. Sillä kaikki vahingollinen näkyy henkenne valossa. Alatte luopua kaikesta vahingollisesta. Kenenkään
ei tarvitse sanoa, että "luovu tästä", "luovu tuosta". Oivallatte itse, että tämä on väärin, tästä on luovuttava. Tämä oli tavallaan
oma käsitykseni ihmisistä, koska näinä aikoina ihmiset elävät täysin illuusioiden keskellä. He ovat konfliktissa ja kamppailevat
koko ajan jopa olemassaolostaan. Tällaisessa tilanteessa kaikki olisi epäonnistunut, jos olisitte ryhtyneet kieltäymysharjoituksiin
ja menneet sitten Himalajalle, ja muuta sellaista. Jos tämä pitäisi saada aikaan suurille joukoille, se pitäisi tehdä radikaalilla
tavalla, ja onneksi olen löytänyt tavan, jolla ihmiset saadaan heräämään kasvuun Oivalluksen kautta. Joidenkin, jotka ovat
saaneet Oivalluksen, on ymmärrettävä tiettyjä asioita, koska Oivalluksensa saaneita on monia. En tiedä kuinka monta, en pidä
heistä lukua. Mutta se, mikä heiltä puuttuu, on antautuminen. On ikävää sanoa näin, mutta se on totta. Nykyajan Sahaja Yogan
ainoa ehto on, että teidän on todella antauduttava. Jos alatte käyttää aivojanne, jos alatte käyttää muita menetelmiä
ymmärtääksenne Sahaja Yogaa, ette pysty siihen. Teidän on antauduttava. Islamkaan ei ole muuta kuin antautumista, 'islam'
tarkoittaa antautumista. Jos antautuminen ei toteudu, ei kukaan voi päästä Jumalan valtakuntaan. Antautuminen ei tarkoita sitä,
että luopuisitte perheistänne ja lapsistanne, tai luopuisitte asunnoistanne, kodeistanne ja omaisuudestanne. Antautuminen
tässä tarkoittaa: luopukaa aluksi egostanne ja sen jälkeen ehdollistumistanne. Esimerkiksi, muutama päivä sitten tapasin
miehen, joka kärsi paljon. Kysyin häneltä: "Kuka on gurusi?" Hän sanoi erään gurun nimen. Sanoin: "Hän ei ole tuonut sinulle
mitään hyvää, haluatko luopua hänestä?" Hän vastasi: "Huomenna." Kysyin: "Miksei tänään?" Hän vastasi: "No, tänään, mutta
minun on heitettävä pois kaikki hänen esineensä. Teen sen huomenna aamulla." Sanoin: "Hyvä, tee niin." "Mitä minun pitäisi
heittää pois, Äiti?" Sanoin: "Heitä pois kaikki ne esineet, joilla palvoit häntä, heitä ne menemään." Sitten hän kulki ympäri taloa, ja
etsi kaiken, joilla oli palvonut guruaan, hän keräsi kaiken yhteen ja heitti ne mereen. Sitten mies sanoi merelle: "Pyydän anteeksi,
mutta olen joutunut kärsimään paljon tämän gurun takia, mutta älä sinä kärsi." Jos teissä ei ole tällaista syvälle menevää älyä,
ette pysty luopumaan. Pysytte kiinni siinä. Tiedän monia, joiden on vaikeaa päästä eroon ehdollistumistaan. Se on vaikeampaa
kuin egosta luopuminen. Teillä on maallisia ehdollistumia ja ehdollistumiskaavoja. Ensimmäinen ehdollistuma on siinä, että
olette syntyneet Intiassa, Englannissa tai jossain muualla. Sahaja Yogaan tulemisen jälkeen useimmat alkavat yhtäkkiä nähdä,
mitä heidän maanmiehissään ja maassaan on vialla, mitä vikaa on heidän uskonnossaan ja kirjoissa, joita ovat lukeneet. He
alkavat nähdä välittömästi ja selkeästi, että tässä tapahtui virhe, tämä on väärin. Kaikki tekevät pilaa kotimaastaan. Kaikkien
maiden ihmiset tekevät niin. Kukaan ei sano: "Ei, ei, ei, koska olemme englantilaisia, olemme parhaita, olemme venäläisiä, siis
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olemme parhaita", tai että: "Olemme intialaisia, olemme parhaita". He näkevät välittömästi, mikä heissä on vialla, ja miksi nämä
ihmiset eivät saa Oivallusta. Toisaalta he alkavat tuntea suurta myötätuntoa: "Äiti, niin moni ei ole saanut Oivallustaan. Emmekö
yrittäisi antaa heille Oivalluksen?" Näin valo saa aikaan kaksinkertaisen toiminnan. Ensinnäkin tiedätte, että on olemassa valo, ja
että te olette muuttuneet valoksi. Minne tahansa huomionne meneekin, alatte nähdä todellisuuden, ja sitten ymmärrätte, että
tämä on ollut ehdollistuma meidän maassamme ja yhteiskunnassamme. Sitten he inhoavat kaikkea, mikä on väärin, eivätkä
koskaan samaistu siihen. Mutta kaikkein tärkein asia, kuten kerroin, on antautuminen. Antautumisessa teille itse asiassa
kehittyy eräänlainen tila, jossa teistä tavallaan tulee 'sanyasi' (askeetikko), sisältä päin. Se tarkoittaa, että mikään ei voi hallita
teitä, eli 'sanyasi' on henkilö, joka on kaiken muun yläpuolella. Mikään ei tartu häneen. Hän vain katsoo asioita ja näkee, mitä ne
ovat. Hän ei ehkä sano mitään, hän tietää kaiken, eikä hän tee mitään väärää. Hän on niin kiintymätön, että vain siinä
kiintymättömyydessään hän tietää omat vikansa. Hän alkaa nähdä sukulaisissaan, ympärillään ja kaikkialla, mitä vikaa heissä
on. Eikä hän samaistu heihin, se on hämmästyttävää. Olin käymässä Turkissa. Siellä tapasin erään herran, joka johti suurta
sveitsiläistä hotellia. Hän tuli itse luokseni ja pyysi: "Äiti, antakaa minulle Oivallus." Olin hämmästynyt, koska en nähnyt tällaista
Sveitsissä, että joku niin innokkaasti pyysi Oivallusta. Hyvin yllättävää, että hän pyysi sitä Turkissa. Annoin hänelle Oivalluksen, ja
hän sanoi heti: "En mene enää takaisin Sveitsiin." Kuvitelkaa! Se on niin selkeää, että tämä valo aivan varmasti antaa valtavan
viisauden ja tasapainon. Jos olette kävelemässä, ettekä näe eteenne, voitte kaatua. Mutta jos on vähänkin valoa, näette tien.
Tämän Sahaja Yoga on tehnyt teille, se on antanut teille pienen valon. Tuo pieni valo on riittänyt teille, että olette päässeet eroon
niin monesta asiasta. Toinen puoli asiassa on ego. Ego ihmisissä on hyvin hienojakoinen juttu. En tiedä, miten he keräävät sitä
itseensä, mutta näin tapahtuu, ja joillakin ego on niin herkkä, että se puskee esiin pienimmästäkin. He suuttuvat pikkuasioista, ja
jos löytävät jonkun, jota alistaa, he voivat myös alkaa alistaa tätä. Kun alatte nähdä egonne, alatte nauraa itsellenne, ja ajatella:
"Mikä minua vaivaa?" Ego ei ole niin kuin ehdollistuma, joka tulee ulkopuolelta, vaan se tulee sisältä päin. Se voi tulla mistä
tahansa. Ihmisillä on ego kaikenlaisista typeryyksistä. Yhtenä päivänä tapasin erään naisen, joka oli hyvin ylpeä eikä edes
hymyillyt. Kysyin: "Mikä tätä naista vaivaa, kuka hän on?" Minulle kerrottiin: "Hän osaa tehdä nukkeja, siksi hän on niin ylpeä."
Sanoin: "Nuken tekemisestäkö hän on niin ylpeä!" "Kyllä, tiedättekö, hän osaa tehdä nukkeja, ja on ylpeä siitä." Kysyin: "Mikä siinä
nyt on? Kuka tahansa osaa tehdä nukkeja, mikä siinä on niin hienoa?" "Niin, mutta hän uskoo olevansa suuri, kun osaa tehdä
nukkeja." Ihminen tulee aina vain tyhmemmäksi. Se on merkki egoistisesta henkilöstä. Hän on niin tyhmä, että kun hänelle
puhuu, on aivan ällistynyt siitä, että on aivan ilmaiseksi saanut eteensä pellen, joka esittää pelletemppujaan. Se on hyvin
yllättävää. Kun tapaa egoistisen henkilön, ja vain katsoo häntä: "Minä tein sitä, minä olen, minä, minä, minä…" Sitten alkaa nähdä,
mikä ihmisessä on vialla, eikä hän edes häpeä kertoa asioista, joista ei tulisi puhua. Sitten mennään vielä syntiseen elämäänkin,
jota vietetään. He viettävät syntistä elämää, pitävät naisista, juovat ja kaikkea muuta sellaista. Silläkin he alkavat kerskailla:
"Silloin join niin paljon; minulla oli viisi naista ympärilläni." Silläkin he kerskailevat. Egoistinen ihminen ei tunne häpeää mistään.
Hän jatkaa vain typeristä asioistaan kertomista, ja kaikki sanovat: "Voi Luoja, kenen kanssa olemme joutuneet tekemisiin?" Ja
mitä tahansa he tekevätkin, siihen löytyy perustelut. Kysyin eräältä miekkoselta: "Sinullahan oli paha sydänkohtaus. Miksi juot
edelleen, mikset lopeta?" Hän vastasi: "Mutta tämä Kirloskar" - meillä on eräs tunnettu henkilö (teollisuusjohtaja) Punessa, joka
on nyt varmaan 95 - "hänkin juo". Sanoin: "Mutta sinä et ole Kirloskar, ja vaikka hän juokin, mitä hyötyä siitä on hänelle, mitä hän
sillä saavuttaa?" "Ei, kun hän on niin hyvä mies, koska hän juo ja on niin menestynyt." "Onko hän menestynyt juomisen takia?" Ei
ole mitään normaalia perustelua. Ja jos katsotaan yleisellä tasolla, vaikka kaikkein eniten juopottelevia maita, en ole koskaan
nähnyt juomiseen kuolleelle miehelle pystytettyä patsasta. En ole nähnyt missään maassa ihmisten arvostavan miestä, jolla oli
kymmenen naista, tai että hän kuoli juomiseen. Toistaiseksi! En tiedä, kuinka pitkälle ihmiset voivat mennä egonsa kanssa. Ego
leviää nykyaikana hyvin nopeasti, ja on ruvettu sanomaan: "Pidän tästä, en pidä tästä". "Mistä et pidä?" "En pidä tällaisesta
sarista, en pidä tällaisista vaatteista, en pidä tästä." Mutta ethän sinä näe itseäsi, muut näkevät. Mitä merkitystä sillä on pidätkö
siitä vai et? Mutta on yleistä, että nuoret ihmiset puhuvat näin: "Minä pidän". Tämä on merkki täydestä turmiosta. Koska ego ei
vain tee ihmisistä tyhmiä, ja näette miten näinä aikoina ihmiset pukeutuvat, ja meistä se on hyvin tyhmää, koska: "Minä pidän
siitä, niin entä sitten?" Mistä tahansa he pitävät, jos vaikka haluavat kävellä päällään, "Minä pidän siitä, mitä vikaa siinä on?"
Kaikenlainen tyhmyys voidaan selittää egon kautta. Joten ne, jotka saavat Oivalluksen, tavalla tai toisella, Luojan kiitos, näkevät:
"Tässä puhuu egoni." Sitten he alkavat nauraa itselleen, tekemään pilaa itsestään. "Tämä oli minun egoni." Mutta Sahaja
Yogassakin on sellaisia ihmisiä, että kun kysyin: "Miksi et mene järjestämään asioita?" "Äiti, silloin minun egoni kasvaa." Sanoin:
"Mitä puhut?" "Egoni kasvaa, joten en halua organisoida." Miten egonne voi kasvaa? Jos näette egonne; oletetaan, että näette
jotakin palavan, näette sen siellä. Miten voisitte saada palon itseenne? Tämä on hienojakoista Sahaja Yoga -työn välttelemistä,
kun sanoo: "Ei, egoni paisuu siitä." Sanoin: "Antaa egon paisua, Minä hoidan sen, mukaan vaan, katsotaan miten käy." On
kaikenlaisia asioita, jotka tekevät ihmisestä aika idioottimaisia ja tyhmiä. En tiedä, kuinka monesta asiasta voin puhua teille



tänään. Olen huomannut, että tämä on avioliitoissakin hyvin tavallista. Ihmiset sanovat: "Äiti, menin silloin naimisiin tämän
naisen kanssa silloin, mutta nyt minusta tuntuu, että ei olisi pitänyt." Pah! Mitä sinulle silloin tapahtui, miksi sitten menit silloin
naimisiin? Minun on kerrottava teille näistä asioista, koska joudun kohtaamaan kaikenlaisia tämän typerän, idioottimaisen egon
aiheuttamia ongelmia. On nähtävä selkeästi, miten tämä ego toimii minussa, ja miten se pitää minut alhaalla. Kun puhumme
ylösnousemuksesta, puhumme korkeammasta elämästä. Meidän pitää tulla 'sanyaseiksi', kuin lootuksen kukiksi, jotka nousevat
ylös lammikosta, eikä yksikään pisara jää kiinni niihin. Vesi ei pysy lootuksen lehdilläkään. Sellaisiksi meidän on tultava. Meidän
ei tarvitse pukeutua kuin askeetikot, ei mitään sellaista. Mutta sisällä on oltava eräänlainen kiintymätön huomio, joka paikallistaa
ongelman, joko itsen sisällä tai ulkopuolella. Ja Sahaja Yogassa te tiedätte, miten se voitetaan. Se on hyvin tehokas ja toimiva
systeemi. Mutta jälleen, sen saavuttamiseksi teidän on tultava Shivaksi sisällänne, eli kiintymättömiksi. Niin kuin Shiva on
täydellisen kiintymätön, teidänkin on oltava kiintymättömiä. Tällainen kiintymättömyys antaa teille saman viisauden kuin
Shivallakin on. Shiva, tai voidaan sanoa Sadashiva, katselee vaiti Adi Shaktin työtä. Hän ei ylpisty, Hänelle ei kehity egoa:
"Katsotaanpas, mitä Iccha Shaktini tekee", ei mitään sellaista, Hän vain tarkkailee. Mutta kun kysymyksessä on tuhoaminen, kun
Hän näkee, että tämä osa on pilaamassa työn, niin Hän hävittää sen välittömästi, poistaa sen osan. Meidän on oltava
samanlaisia, meidän on nähtävä oma elämämme suurena kenttänä. Millaisina pidämme itseämme? Olen nähnyt ihmisten
sanovan: "Mitä sitten, olen sahaja-joogi!" Ette voi puhua tuolla tavalla, jos olette sahaja-joogeja. Kädet yhteen liitettyinä teidän
pitää sanoa: "Olen sahaja-joogi". Käytöksessä, puheessa, aivan kaikessa teidän on oltava äärimmäisen nöyriä. Jos näin ei ole, se
tarkoittaa, että Sahaja Yoga on antanut teille kaksinkertaisen egon. Tehän tiedätte, että Shiva tunnetaan viattomuudestaan,
vaatimattomuudestaan ja anteeksiantavaisuudestaan. Hän antaa anteeksi. Hän antaa anteeksi rakshasoille; Hän antaa anteeksi
kaikille, se on Hänen luonteensa. Mutta Hän ei säästä ketään, joka toimii Esiaikaista Äitiä vastaan. Tämä Hänen ominaisuutensa
meidän on ymmärrettävä. Antautuminen ei tarkoita ulkoisista asioista luopumista. Kaikki se on pelkkää kiveä, mitä luopumista
siinä on? Antautuminen tarkoittaa itsensä täydellistä puhdistamista, täydellistä kiintymättömyyttä. Kiintymättömyys on ainoa
tapa nousta ylöspäin. Jotkut sairastuvat ja nostavat kauhean metakan siitä: "Olen sairas, koko maailman pitää tietää, että olen
sairas, sairas, sairas, sairas, sairas." Mutta jos olet sahaja-joogi ja vain katselet: "Olen siis sairas, hyvä on, katsotaan miten käy."
Aivan kuin urheilua. Vain katselkaa. Olen sairas. Mitähän nyt tapahtuu? Kuume nousee, nyt se laskee; katselette vain leikkisällä,
hilpeällä huomiolla. Kun saavuin, Minulla oli kuumetta, mutta kukaan ei usko, että Minulla oli kuumetta. Olin aivan poikki
hääseremonioissa, ja he sanoivat: "Ette näytä väsyneeltä." Sanoin: "Hyvä on, en ole väsynyt." Elämän näytelmää pitää esittää
samalla tavalla. Se on vain näytelmä, ja tämä näytelmä pitää nähdä viisauden valossa. Mikään ei ole niin vakavaa,
sahaja-joogeille mikään ei ole niin vakavaa. Mutta hän muuttuu hyvin vakavaksi ja pitää liikaa melua itsestään. On paljon asioita,
joita meidän on opittava. Kun palvomme Shivaa, me ylistämme Häntä. Olet sitä, olet tätä, olet tuota. Kun palvotte Minua,
silloinkin ylistätte Minua: "Olet tätä". En tiedä, mitä kaikkea sanotte. Mutta sanotte, hyvä on, jos niin sanotte, niin hyvä on. "Olet
sitä, olet tätä", Shivan tuhat nimeä, Jumalattaren tuhat nimeä, Vishnun tuhat nimeä. Ne ovat heidän nimiään, joita palvotte.
Entäpä te, kuinka monta nimeä teillä on? Itse asiassa, kun pujassa sanotte näiden Shaktien nimiä, ne heräävät myös teidän
sisällänne, aivan varmasti. Pujan jälkeen tunnette sen, mutta ette hyödynnä niitä. Olen nähnyt niin monen ihmisen tulevan
pujaan, ja he ovat saaneet sen voiman sisälleen, samat voimat. Mutta jo ulos mentäessä se on hävinnyt heistä, kadonnut.
Antautumisella on toinen puoli: uskominen. Usko siitä, että olen sahaja-joogi, ja että pystyn imemään kaikki nämä voimat
sisälleni. Yksi puoli on antautuminen. Miksi pitää antautua? Että voi imeä itseensä. Kun olette antautunut, imette itseenne,
automaattisesti. Kun olette imeneet voimat sisällenne, silloin teidän pitäisi säilyttää ne ja uskoa sisällänne, tietää, että teillä on
nämä voimat. Siinä sahaja-joogit epäonnistuvat usein. Kun se tapahtui ensimmäisen kerran, kukaan sahaja-joogi ei halunnut
koskea keneenkään, ei nostaa kenenkään Kundaliinia, ei mitään. Silloin meillä oli ainakin 50 sahaja-joogia. Sanoin: "Mitä voi
tehdä, olen valmistellut näitä kanavia, eikä kukaan liikauta sormeakaan. Miten pystyn toimimaan?" Hyvin vaikeaa! Mutta kerran
sitten kävi niin, että meillä oli yleisötilaisuus Nasik Roadilla, ja asuin Nasikissa. Välimatka on jotain 50 km. Pääsimme
puolimatkaan, ja auto meni rikki, eikä tiellä näkynyt yhtään autoa, ei mitään apua. En tiennyt, mitä tehdä. Mutta kaikki
sahaja-joogit olivat saapuneet paikalle, ja yleisöä oli paljon. Ihmiset alkoivat kysellä: "Milloin Mataji saapuu? Milloin Mataji
saapuu?" Kamala paine! Niinpä he sanoivat: "Ei hätää, me annamme Oivalluksen, istukaa alas." Ja he antoivat Oivalluksen. Se oli
ensimmäinen kerta, kun sahaja-joogit alkoivat tietää, että pystyvät antamaan Oivalluksen, pystyvät tekemään sitä ja tätä. Tämän
jälkeen kaikki alkoivat tehdä niin. Täytyy olla uskoa siihen, että minulla on nämä voimat, en aio hukata niitä, aion käyttää niitä,
aion pitää huolta muista, en aio pitää tätä vain itselläni. Täytyy olla tällainen usko. Kerran olin matkustamassa laivalla, ja eräs
työntekijä jäi lukkojen taakse kylmähuoneeseen ja sai keuhkokuumeen. Kapteeni tuli luokseni ja sanoi: "Pojalla on keuhkokuume,
meidän lennätettävä tänne lääkäri helikopterilla." Sanoin: "Kapteeni, olen antanut teille Oivalluksen, olette lääkäri." Hän sanoi:
"Minäkö?" "Kyllä, sinä. Mutta jos haluatte, voin mennä alas." "Ei, ei, ei, mutta sanokaa, mitä pitää tehdä." Sanoin: "Menet vain ja



laitat käden hänen sydämelleen, ei muuta." "Minäkö?" hän sanoi. "Kyllä, sinä!" Hän meni alas ja laittoi kätensä sydämelle, ja poika
tuli kuntoon. Kapteeni oli ällistynyt. Hän tapasi Minut nyt häissä – hän hämmästeli itseään: "Voinko tehdä tämän kenelle vain?"
"Kyllä, kyllä!" Mutta jos ette usko ja vain istutte, meditoitte, meditoitte ja antaudutte… Mitä hyötyä siitä on? Eli teidän täytyy tehdä,
kun nyt olette saavuttaneet Shivan tason, teidän on alettava tehdä Adi Shaktin työtä. Teidän täytyy saada itseenne halu, että
meidän pitää levittää Sahaja Yogaa, meidän pitää tehdä se. Mutta olkaa varovaisia, joskus saatatte olla ehdollistuneita, saatatte
olla egoistisia, tarkkailkaa itseänne. Olen varma, että tarkkailemalla voitte saavuttaa paljon. Ihmiset, jotka ovat ottaneet sen
tavakseen, ovat onnistuneet siinä, kaikkialla, joka maassa. Antautumisessa tärkein asia on saavuttaa oman Hengen tila, Shivan
ja Sadashivan tila. Toinen tila on se, että nyt teidän täytyy ajatella muita. Ensiksi, kuten sanskritiksi sanotaan, tulee 'vyashti', eli
yksilöllinen hyöty, hyödytte yksilöllisesti. Sitten tulee 'samashti', eli kollektiivi. Teidän täytyy viedä se kollektiiville. Sellaiset
ihmiset, jotka eivät ole saaneet edes Oivallusta, ei mitään sellaista, ovat luoneet organisaatioita ja kaikenlaista. Kun teillä taas on
kaikki mahdollinen, joten nyt on tärkeää, että ojennatte valon toisillekin.
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Tämä päivä on ainutlaatuinen yhdistelmä: monessa maassa juhlitaan äitienpäivää, ja sahaja-joogit juhlivat Sahasrara-päivää.

Tämä on kaikkein tärkein päivä ihmisen evoluution historiassa, koska mistään muusta tapahtumasta, inkarnaatiosta tai
ponnisteluista ei ole ollut mitään hyötyä henkisyydelle. Päinvastoin, ihmiset sulkeutuivat eräänlaiseen kuoreen, jossa ei ole ovea,
ja hakkasivat päätään seinään, ja synnyttivät ongelmia asioista, jotka ovat hyvin suotuisia ja henkisyydessä äärimmäisen
kauniita. Vika ei ole niissä inkarnaatioissa, joiden nimissä kaikki uskonnot perustettiin. Tämä kuori on Mahamaya. Kuori on
samaa kuin tietämättömyys. Voidaan sanoa, että Maya, Mahamaya ei ole sitä luonut. Tämä kuori on syntynyt ihmisten
perustietämättömyydestä ja väärästä samaistumisesta. Ihmisluonne on sellainen, että se samaistuu helposti valheellisuuteen.
Ihmisten on hyvin vaikea hyväksyä mitään totuudellista. Totuudessa on se hankaluus, että se ei jousta.

Kaikenlainen tietämättömyys, kaikenlainen vääryys, kaikenlaiset tuhoavat voimat kerääntyvät yhteen tavalla tai toisella ja vetävät
puoleensa ihmismieltä. Syy on ehkä ihmisen egossa, joka saa hänet tuntemaan vetoa tällaisiin asioihin, koska ne hemmottelevat
egoa. Ja kaikkein vaikein keskus, joka meidän pitää ylittää, on Agnya. Tämä keskus vie meitä liiaksi joko vasemmalle tai oikealle,
jos sitä yrittää rasittaa liikaa. Niinpä me joudumme keskelle tietämättömyyttä, jota hallitsee Mahamaya. Sanotaan, että kun
Jumalatar tulee esiin Sahasrarassa, Hän on Mahamaya. Kun maailma on nyt tällainen kuin on, voiko maan päälle edes tulla
missään muussa muodossa? Kaikki muunlaiset inkarnaatiot olisivat joutuneet suuriin vaikeuksiin, koska ihmiset egoineen ovat
Kali Yugassa kaikkein ylimpinä. He ovat melko typeriä, ja pystyvät tekemään monenlaista vahinkoa, kaikenlaisia väkivaltaisia
tekoja jumalalliselle persoonalle. Tässä maailmassa ei pysty olemaan missään muussa kuin Mahamayan muodossa.

Se vaikuttaa myös ihmisiin, jotka etsivät. Sillä on monta kerrosta. Yksi kerros peittää Sahasraraanne: etsijöitä testataan. Jos
teitä viehättävät ihmiset, jotka ovat outoja, pukeutuvat kummallisesti ja esittävät outoja asioita - kuten monet väärät gurut ovat
tehneet - tai jotain järjetöntä tai halpaa, ihmisten huomio viehättyy näistä Mahamayan takia. Tai voidaan sanoa, että Mahamaya
arvioi ihmisen. Mahamaya on kuin peili. Se mitä olette, sellaisena näette itsenne peilistä. Peili ei ole vastuussa siitä. Jos näytätte
apinalta, te näytätte apinalta. Jos näytätte kuningattarelta, te näytätte kuningattarelta.

Sillä ei ole valtaa eikä aikomusta antaa teille vääriä ideoita, tai jotain, joka on väärin. Se mitä näette, on totuus. On tavallaan
väärin sanoa, että Mahamaya johtaa meitä harhaan. Päinvastoin, kun katsotte peiliin, näette itsenne sellaisina kuin olette.
Oletataan, että olette vaikkapa hyvin ilkeä ihminen, silloin kasvonne näyttävät peilissä ilkeiltä. Ongelma syntyy silloin, kun
Mahamaya toimii, ettekä näe kuvaanne. Käännätte päänne pois, ette halua nähdä, ette halua tietää. Katsotte peiliin ja näette
jotain kamalaa, silloin käännätte päänne ja kiellätte totuuden: "Miten voin olla tuollainen? En ole tuollainen. Olen oikein hyvä,
minussa ei ole mitään vikaa.

En ole tehnyt mitään väärää. Olen täysin kunnossa." Mahamayan kolmas muoto on sellainen, että tunnette uudestaan vetoa niin,
että katsotte jälleen peiliinne. Katsotte peiliin yhä uudestaan ja uudestaan, ja näette peilissä myös koko maailman. Sen
tuloksena alatte kysellä: "Mitä minä teen? Kuka olen? Mikä tämä maailma on? Missä olen syntynyt?" Tästä alkaa etsimisenne.
Ette ole tyytyväisiä elämäänne, joten Mahamaya on teille suureksi avuksi.

Olen nähnyt ihmisiä, jotka tulevat luokseni ensimmäistä kertaa, ja jos he näkevät Minun juovan vettä, niin sanovat: "Kuinka Hän
voi olla mitään erikoista? Hänhän juo vettä!" Tai jos juon esimerkiksi Coca Colaa, niin kuin muutkin, he sanovat: "Mitä? Miten Hän
voi juoda Coca Colaa? Eihän Hänen pitäisi juoda mitään sellaista, Hänen pitäisi juoda vain nektaria." Vielä yksi Mahamayan
ominaisuus on sellainen, että kun ihmiset tulevat tapaamaan Minua, jotkut alkavat täristä, ja he ajattelevat: "Oo, meissä on niin
paljon energiaa, siksi tärisemme näin." Monelle on tapahtunut tällä tavalla. He saavat vääränlaisia käsityksiä omien
reaktioidensa takia. Heidän reaktionsa on: "Vau, menimme sinne, saimme valtavasti energiaa, tärisimme ja tärisimme, joten
olemme varmasti jotain suurta." Tällainen tapahtuma tekee heistä entistä egoistisempia.
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Mutta jos he näkevätkin muiden tärisevän - näin on tapahtunut - ja kysyvät heiltä: "Keitä te olette?" Ja he vastaavat: "Olemme
hullujenhuoneelta." Silloin he rupeavatkin ajattelemaan: "Hyvä Jumala. Olemmeko mekin sitten hulluja? Miksi me tärisemme?
Eihän meidän pitäisi täristä. Jos he ovat hulluja ja tärisevät, ja mekin tärisemme ..." Silloin he alkavat nähdä asiat oikeassa
suhteessa. Tässä on hullu ihminen, joka tärisee, ja tekin tärisette, joten teissäkin täytyy siis olla jotain vikaa. Suhteellinen
ymmärrys auttaa poistamaan edestänne sellaisen verhon, että ette halua kohdata totuutta. Kun tämä alkaa tapahtua, voitte
nähdä itsenne suhteessa muihin ihmisiin.

Kuten näitte eilisessä näytelmässä, olemme muihin ihmisiin verrattuna todella tervejärkisiä, viisaita, järkeviä ja kypsiä ihmisiä.
Kun alatte nähdä ylösnousemuksen suhteessa muihin, silloin alatte vakiintua Sahaja Yogassa. Mahamayan olemassaolo on
hyvin tärkeä. Ilman sitä ette voisi kohdata Minua, ette voisi istua täällä, ettekä puhua Minulle. Ette voisi tulla matkustamaan
samaan autoon kanssani, ette voisi myöskään kuljettaa Minua. Mikään ei olisi mahdollista. Olisin vain ilmassa jossain, te olisitte
siellä ja kaikki olisi hyvin sekavaa. Minun ei tarvitsisi matkustaa junalla, Minun ei tarvitsisi matkustaa autolla, voisin vain lentää
paikasta toiseen - mitä sellainen olisi? Minun ei tarvitsisi olla teidän edessänne, voisin vain olla ’nirakarassa’, muodottomassa
olotilassa. Mutta miten kommunikointi tapahtuisi?

Miten olla vuorovaikutuksessa? Sitä varten Minun on tultava Mahamayan muodossa, että ei olisi pelkoa eikä etäisyyttä, ja voisin
tulla lähelle ja ymmärtää. Sillä jos tämä tieto pitää antaa, jos oivalluksia pitää antaa, niin ihmisten pitää saada ainakin istua
Mahamayan edessä. Jos kaikki vain juoksisivat tiehensä, mitä hyötyä siitä olisi? Jotta Hän voisi luoda inhimillisen, äärimmäisen
inhimillisen persoonallisuuden Sahasrarassa, Hän tulee Mahamayan muodossa. Sahasrara on kaikkein voimakkain chakra,
koska se on seitsemän chakran yhdistelmä ja vielä paljon enemmän. Sahasraralla voitte tehdä mitä vain. Voitte ohjata aurinkoa,
voitte ohjata kuuta, voitte ohjata maapalloa, voitte ohjata lämpötiloja, kaikkea. Mutta Mahamayan kautta asiat toimivat
normaalisti, hyvin normaalisti, ja niiden pitää toimia normaalilla tavalla. Esimerkiksi, joku saattaa sanoa: "Äiti, maailma on täynnä
kaikenlaisia kauheita ekologisia ongelmia.

Miksi ette poista niitä?" Jos ne poistettaisiin, ihmiset vain jatkaisivat niiden tuottamista. Ongelma on ihmisen aiheuttama, ja jos
Minä korjaisin sen, ihmiset pitäisivät sitä itsestään selvyytenä. Heidän on kohdattava nämä ongelmat, heidän on muutettava
tapojansa, heidän on ymmärrettävä, että he itse aiheuttavat tuhoa ja tuhoavat itsensä. Jos joku vain tulee ja korjaa kaiken, silloin
he eivät koskaan muutu. Tietysti voi tehdä myös ihmetekoja. Joku voi sanoa: "Äiti, miksi ette ratkaise muidenkin ongelmia, niin
kuin ratkaisette sahaja-joogien ongelmia?" Ei. Minun työni ei lopu siihen, että ratkaisisin heidän ongelmansa, eikä se ole
myöskään tarkoitus. Tarkoitus on varustaa heidät niin, että he voivat ratkaista omat ongelmansa, se on Minun tehtäväni.

Olen sanonut, että teidän pitää olla omia lääkäreitänne, teidän pitää olla omia opettajianne. Ilman Mahamayaa ette voi tehdä
sitä, koska Hän tietää, kuinka paljon voi ojentaa, kuinka paljon voi kontrolloida, sillä yleisesti katsoen ihmisillä on oma
vapautensa. Sahaja-joogeilla ei ole tällaista typerää vapautta, vaan heillä on hengen vapaus. Siksi heidän ongelmiensa
ratkaiseminen on täysin paikallaan, koska heillä on oltava yhä enemmän ja enemmän vapautta. Mutta mitä hyötyä on antaa
vapautta sellaisille ihmisille, jotka yhä vain jatkavat tajuamatta, mitä väärää he tekevät koko maailmalle? Näille ihmisille on
välttämätöntä tulla Sahaja Yogaan, ja siksi käytetään nimeä ‘Mahamaya swarupa’. Jos olisin tullut Äiti Mariana, tai Radhana tai
jonakin muuna sellaisena, he ehkä olisivat kaikki täällä laulamassa kauniita lauluja. Mutta se ei ole asian ydin. Nyt teidän on
kypsyttävä, teidän on tultava joksikin, teidän on kasvettava. Sen takia on tärkeää, että ensin tulette Sahaja Yogaan.

Sitten teidän on kasvettava Sahaja Yogassa. Muuten Mahamaya jatkaa toimintaansa ja tekee teille kaikenlaisia temppuja. Otan
taas vähän vettä. Siksi ihmiset sanoivat: "Miksi Hän juo vettä? Hänenhän pitäisi elää pelkällä ilmalla tai jollain ..." Tämä on suuri
näytelmä. Kuten tiedätte, Sahasrara on Viratan aluetta, Viratan ja Viratanganan. Virata on Vishnu, josta tuli Rama, ja sitten tuli
Krishna ja sitten Virat. Jumalatar on Leela, jumala on Leeladhara - se on näytelmää. Jotta näytelmä toimisi, Minun on oltava
Mahamayan muodossa. Mutta joskus tulee esiin useita aukkokohtia.

Ihmiset saavat hyvin helposti selville asioita. Yksi niistä on Paramchaitanya. Paramchaitanya toimii, näyttää Minusta valokuvia ja
paljastaa Minut mitä uskomattomimmilla tavoilla, jollaista ei ole koskaan ennen tapahtunut. Olen itsekin hämmästynyt siitä,



miten se haluaa paljastaa Minut koko ajan. Kun olimme nyt Brisbanessa, joku otti kuvan sateenkaaresta ashramin ulkopuolella.
Ja se, mitä taivaalla näkyi, oli hyvin erikoista - se näkyy myös valokuvassa. Siellä näkyi maalaus, Äiti ja Lapsi, josta olen aina
pitänyt, Madonna ja Lapsi, se maalaus näkyi taivaalla. Eikö ole uskomatonta? Kuinka se voi tietää, että pidän siitä maalauksesta?
Ja se oli siellä taivaalla!

Paramachaitanya yrittää siis paljastaa Mahamaya swarupan, jotta ymmärtäisitte, mikä Mahamaya on. Se yrittää ilmentää
itseään. En ole millään tavalla käskenyt tai pyytänyt Paramchaitanyaa tekemään mitään tällaista, mutta se vain tekee. Koska sen
mielestä ihmiset, jotka seuraavat Äitiä, eivät vieläkään ole sillä tasolla kuin heidän pitäisi. Jotkut heistä ovat edelleen yllättävän
häilyviä. En voi uskoa, kuinka pitkälle he voivat mennä. Sahaja Yogaan tulon jälkeenkin, nähtyään kaikki valokuvat Minusta,
kaiken tapahtuneen jälkeen, he voivat edelleen tehdä äärimmäisiä typeryyksiä. Se on tosiasia. Tällaista on menossa. En tiedä
kuinka kauan Paramchaitanya toimii spontaanisti tällä tavalla, mutta se osoittaa aivan varmasti yhden asian, että se haluaa
teidän vakiintuvan täydellisesti uskossanne, joka ei ole sokeaa uskoa.

Useimmat näistä maalauksista ja valokuvista voidaan kyseenalaistaa. Jokainen älykkö voi keksiä keinoja ja tapoja, joilla voidaan
selittää asia ja sanoa: "Olette itse tehneet tämän." Mutta sahaja-joogeina tiedätte, että emme ole tehneet mitään sellaista, ne
ovat vain ilmestyneet sinne. Mikä niiden tarkoitus on? Emme näytä niitä ulkopuolisille, näytämme niitä vain sahaja-joogeille. Eli
mikä on niiden tarkoitus? Että sahaja-joogit yrittäisivät nyt ymmärtää, että heidän on kasvettava. Kasvun täytyy olla
kaksipuolista. Toinen on te itse: "Kuinka paljon aikaa käytän Sahaja Yogan ajattelemiseen, ja kuinka paljon yksityiselämäni,
opiskeluni, liiketoimintani, velvollisuuksieni, työni ja perheeni ajattelemiseen?" Tämä on tärkeää, koska aivot ajattelevat ja Virata
sijaitsee siellä.

Eli Sahasrarassa: kuinka paljon energiaa käytämme Sahaja Yogan ajattelemiseen? Miten voisin levittää Sahaja Yogaa? Mitä
minun pitäisi tehdä? Mitä asioita pitäisi saada toimimaan? Kuinka paljon pitäisi antaa tukea ja millä tavalla? Miten Sahaja Yoga
voisi olla mukana elämäni jokaisessa hetkessä? Millä tavalla katson asioita, näenkö Sahajan toimivan niissä? Mitä on
Sahaj-kulttuuri? Olenko mukana Sahaj-kulttuurissa? Kunka paljon muut kulttuurit, muodit ja muut kiinnostavat minua?

Ja mitä minä hyödyn siitä, että sahaja-joogina mieleni kapasiteetti laajenee? Esimerkiksi henkilö, joka on sahaj, näkee sahajaa
ihan kaikessa, kukissa, matoissa, valoissa, patsaissa, telttakatoksessa, kaikkialla näkyy sahaj. Miten? Katsokaa näitä pilareita, ne
seisovat taipuneena; Kuvitelkaa: jotta ne on saatu tukemaan, ne on taivutettu. Mitä me teemme Sahaja Yogassa? Meidän pitää
taipua kohti Jumalallisuutta. Näettekö, tällä tavalla kaikki ajatukset liikkuvat kohti sahajaa. Kaikki ajattelu on sahaj. Niin myös
avioliittossa miehen ja vaimon välillä. Jos molemmat ovat sahaj, he puhuvat koko ajan sahaj-asioita.

Ei mitään tyhjänpäiväistä eikä joutavaa, vaan ainoastaan sahaj-asioita. Kuinka sahaj on saada olla mies ja vaimo, kuinka hieno
suhde se on, se on kaikkein mielenkiintoisinta Sahaja Yogassa. Tällä tavalla näette kaiken mitä teette, ja myös ajattelette
sahaj-tavalla. Nyt voitte myös arvioida itseänne Mahamayan avulla. Kuinka pitkälle todella haluat mennä sahaj-ajattelussa?
Kaikki muu huoli olisi sellaista, että: "Kuinka paljon minä ansaitsen tästä? Kuinka liiketoimintani kasvaa? Kuinka paljon nautintoa
saan itselleni? Kuinka monet fyysiset ongelmani ratkeavat?" Näillä hyödyillä ei ole mitään merkitystä verrattuna kypsymiseenne
Sahaja Yogassa.

Mutta mieli saa helposti yliotteen. Se alkaa ajatella ja ajatella, ja se harhailee monenlaisissa asioissa: ehkä vaimossanne,
lapsissanne, kodissanne, … Mutta jos ajattelette sahaj-tavalla, niin ajattelette: "Minun pitää tehdä jotain, että lapsistani kasvaisi
sahaja-joogeja. Minun pitää rakentaa koti, josta Sahaja Yoga voi hyötyä. Minun pitää käyttäytyä kuin sahaja-joogi." Teidän pitää
kasvaa kypsemmiksi niin, että voitte tuntea sen. Ensinnäkin on tunnettava rauhaa. Jos ihminen ei ole rauhallinen, hänen
mielensä on kuin hutera instrumentti. Hän ei pysty ajattelemaan eikä näkemaan kunnolla, hän ei pysty ymmärtämään kunnolla.
Jos hänelle kertoo jotakin, hän ymmärtää sen toisella tavalla. Koko nykyinen maailma on epävakaa, koko maailma. Täällä tämä
uusi puolue on syrjäyttänyt erään toisen puolueen kokonaan ulos politiikasta, ja nyt tämä puolue syrjäytetään.

Kaikki kääntyy ylösalaisin. Tämäkin tapahtuu Mahamayan kautta. On myönnettävä, että maailma on eräällä tavalla kaaoksessa.
Se ei ole sotaa, eikä kylmää sotaa, vaan jonkinlaista kummallista sodankäyntiä, jota ei oikein pysty kuvaamaan sanoin. Mitä voi
sanoa siitä, mitä Italiassa tapahtuu tällä hetkellä? Mitä voi nähdä siitä, mitä tapahtuu Bosniassa, tai jossain muussa paikassa,



jossa typerät ongelmat tulevat esiin, ja jossa ihmiset tappavat toisiaan, eikä siellä ole rauhaa eikä turvallisuuden tunnetta. Kun
katsoo mailman tapahtumia sanomalehdistä - meillä oli tänään englantilainen sanomalehti, enkä voinut lukea sitä: niin moni
nainen oli raiskattu, niin moni mies tapettu, kaikenlaista. Myös yksittäiset henkilöt: presidentti on tehnyt jotain todella typerää.
On absurdia, mitä kaikkea nykyään voi nähdä. Kun olimme ikäisiänne, emme olleet kuulleetkaan mistään tällaisesta.

Ihmiset olivat kunniallisia ja järkeviä. Nyt he ovat täysin pirstaleina. Heidän mielessään ei ole rauhaa, jotta näkisivät mitä ovat
tekemässä, missä ovat, mikä on heidän vastuunsa. Kaikenlaisia kauheuksia tulee esiin. Tiedotusvälineet näyttävät kaikki
kauheudet. Näin ei ole ollut koskaan aikaisemmin. Luimme lehdistä kauniita artikkeleita kauniista asioista, mutta nyt kaikki on
toisin. Maailma on myös muuttunut hyvin materialistiseksi, äärimmäisen materialistiseksi: markkinoidaan sitä ja markkinoidaan
tätä, markkinoidaan ihmisiä. Sitten lapset viedään pois, naiset viedään, lapset myydään, naisia kaupataan - kaikenlaista
tapahtuu. Markkinoidaan Jumalaa, markkinoidaan henkisyyttä, markkinoidaan - en tiedä mitä sanoisin, mutta he merkkinoivat
omia lapsiaankin.

Näin kieroutunut on maailma nyt. Tähän tarvitaan Mahamayaa näyttämään, että joutuu maksamaan kalliisti siitä mitä on tehnyt
elämänsä aikana. Esimerkiksi mies, joka on ilkeä, turmiollinen, juo, polttaa, kulkee naisten kanssa, ja muuta sellaista: hän joutuu
vararikkoon parissa vuodessa. Hän saa sen minkä ansaitsee. Hän saa sitä mitä tilaa. Joku toinen mies sanoo: "Mitä vikaa siinä
on? Mitä vikaa siinä on?" Ja jatkaa vain typeryyksiään. Hän saa AIDS:in, tai jonkun muun parantumattoman sairauden. Me
kutsumme sitä nimellä ‘rokrah Devi’, joka tarkoittaa käteismaksua; Jumalatar, joka maksaa heti käteisellä.

"Jos teet näin, hyvä on, tässä palkkasi. Olet tehnyt näin, hyvä on, tässä on maksu." Tällä tavalla. Mahamaya on tavallaan erityisen
aktiivinen juuri nyt. Joskus pelästyn, että Hän rankaisee ihmisiä liian kovasti. Mutta näin se on. Jos hurjastelette liikenteeessä:
"Ooh, minusta on mukavaa ajaa lujaa." Hyvä on. Lopulta sinulta menee jalka poikki tai käsi murtuu. Jumalaiset lait toteutuvat
Mahamayan kautta.

Ennen tämä ei toteutunut niin nopeasti kuin nykyään. Otetaan esimerkiksi Amerikan presidentti - niin korkea asema, ja kuvitelkaa
- kuka tahansa kolmannen luokan kansalainen voi haastaa hänet. Kuinka se voi olla mahdollista? Aikaisemmin ei kukaan voinut
tehdä niin. Sillä Mahamaya käytää kaiken vapaan tahtonsa tarkistaakseen, miten ihmiset käyttävät vapaata tahtoaan. Niin
kutsuttu vapaus, josta yritämme nauttia, on tullut tiensä päähän. Ihmiset alkavat ihmetellä, mistä on kysymys? Suuretkin ihmiset.
Oli eräs hyvin tunnettu nyrkkeilijä, jonka perässä ihmiset juoksivat, ja nyt hän istuu vankilassa. Ja eräs toinen mies, joka oli Garnd
Prix -urheilija - jollaista olin aina vastaan - kuoli yhtäkkiä.

Nyt ihmiset sanovat, että hän on sankari ja sitä ja tätä, mutta kukaan ei enää ryhdy sellaiseen. Yksi sankari riittää. Minulle riittää,
kiitos. Minä en enää lähde tällaiseen Grand Prix:hin, minulle riittää. No, vaikka yksi sankari syntyi, ihmiset myös pelästyivät
tällaista typeryyttä. Sitten ihmiset siirtyvät – miksi sitä kutsutaan? - lasketteluun. Nyt laskettelussakin joku kuoli ja joku
rampautui; se taisi olla joku kuningasperheen jäsen, joten laskettelu ei ole enää suosiossa Englannissa. Nyt kai vain
sveitsiläisten täytyy sitten maksaa oppirahansa. Tämä on jotain hyvin … Pitäkää vain silmänne auki.

Tänään luette lehdestä, kun joku innokkaasti kehuu itseään, ja huomenna hän jo istuukin vankilassa. Eräs italialainen ministeri
halusi tavata Minut, ja sanoin: "Voi ei, en halua tavata häntä." Hänellä on erittäin huono menneisyys. Nyt hän on sitten vankilassa,
joten en voikaan tavata häntä. He lankeavat omaan ansaansa. Se ansa on Mahamaya. Hän virittää sen omista teoistanne, omien
tekojenne kautta, koska ette halua kohdata itseänne, ette halua tietää totuutta, haluatte vältellä totuutta. Tämä on Mahamayan
ominaisuus: joudutte kohtaamaan itsenne välittömästi. Kuinka monta tapausta on ollut? Miettikääpä.

Suuret pohatat istuvat vankilassa. Monet kuuluisuudet, suuret, rikkaat ihmiset istuvat vankilassa huumeista. Kaikkea tällaista
tapahtuu. Miksi? Koska Mahamaya haluaa opettaa läksyn. Yhden ihmisen läksyttäminen ravisuttaa tuhansia, koska tämä henkilö
ymmärtää asian silloin, kun elämä on kysymyksessä, tai joku muu vastaava rangaistus. Ehkä tämä henkilö ei oppinut läksyään,
ehkä hän oli jo kuollut eikä enää ehtinyt oppia, mutta muut oppivat. Huomaatteko, kuinka se leviää. Tavallaan
tiedotusvälineetkään, jotka kertovat vain huonoja uutisia, eivät tiedä, kuinka paljon hyvää ne tekevät Mahamayan kautta. Ja
tiedoksenne, että monet asiat, joista puhumme, kuten esimerkiksi tupakanpoltto, on jo häviämässä.



Juominen häviää myös. Mitä Sahaja Yoga teki? Ei mitään, mutta Mahamaya teki. Ihmiset sairastuvat syöpään. Lääkäreillä on nyt
sellainen ajatus, että kun ihmiset sairastuvat syöpään, niin he sanovat ihmisille, että älkää polttako, sillä muuten saatte syövän.
Mahamaya luo tästä eräänlaisen tapauksen. Yksi tapaus jo riittää saamaan ihmiset hyvin varovaisiksi. Sen lisäksi maailmassa
on nykyään paljon paniikkia ja turvattomuutta. Yhtäkkiä huomataan, että lehmät lypsävät myrkkyä maidossaan, tai jotain muuta
tapahtuu, vedet saastuvat. Ja yhtäkkiä huomataan, että lääkeneuloista saa tartunnan.

Kaikki ovat hyvin hermostuneita, ja miettivät, miten pelastaa henkensä, joten he alkavat ajatella asioita. Mutta jos tulette Sahaja
Yogaan, mikään näistä asioista ei voi aiheuttaa teille ongelmia, koska Mahamayan tehtävä on suojella teitä. Hän suojelee teitä.
Kukaan ei voi tuhota sahaja-joogeja, elleivät he itse halua tuhota itseään. Se riippuu heidän halustaan. Kukaan ei voi koskea
heihin. Jos puhutaan ihmeistä - muutama päivä sitten eräs australialainen poika, uusi sahaja-joogi, ajoi moottoripyörällä, ja
yhtäkkiä kovassa vauhdissa tuli kaksi rekkaa molemmilta suunnilta ja osui häneen. Mutta sen sijaan, että rekat olisivat osuneet
häneen, hän ikään kuin lennähti ulos kuin ohjus, ja putosi tien viereen. Eikä hän loukkaantunut ollenkaan, ja hän nousi ylös, ja
kaikki olivat hämmästyneitä. Moottoripyörä romuttui täysin, mutta tämä poika oli täysin kunnossa.

Kukaan ei voinut käsittää, miten poika oli pystynyt pelastumaan. Tällaisia kertomuksia on monia, ja ne osoittavat, kuinka
Mahamaya suojelee sahaja-joogeja; Hän suojelee ja pitää huolta. Hän suojelee myös unissa. On hämmästyttävää, kuinka ihmiset
näkevät unta, ja kuinka he saavat neuvoja oikeisiin lääkkeisiin ja hoitoihin, kuinka heitä neuvotaan erilaisista vaaroista, kuinka
unissa kerrotaan, millaisia muut ihmiset ovat ja kuinka he käyttäytyvät. Teidän ei tarvitse saada sitä tietoiseen mieleenne, vaan
hyvin syvässä ‘sushupti’-unen tilassa tiedätte mikä on teille hyväksi ja mikä pahaksi. Jollakin tavalla se tieto tulee. Tämä tieto -
tai sitä voi kutsua intuitioksi - tulee Mahamayan kautta. Hän antaa teille intuitiivisen tiedon siitä, mitä pitää tehdä, miten selviytyä
ongelmista. Ja te selviydytte, hallitsittepa tilanteen tai ette, mutta te selviätte. Tästä on niin paljon esimerkkejä - tuhat ja yksi.

Kerron niistä yhden, joka juuri tuli mieleeni. Australiassa oli eräs erittäin mukava sahaja-joogi, todella suurenmoinen ja oppinut
mies, mutta vaatimaton. Eräs toinen kauhea joogi sanoi hänelle, että hänen pitäisi ostaa eräs tietty maapala, jonka nimi on
Lilydale. Ja hän sanoi vielä: "Voimme aloitta Sahaja Yogan siellä. Voimme tehdä sitä ja voimme tehdä tätä." Niinpä hän sijoitti
kaikki varansa siihen varausmaksuksi. Ja pankki lupasi antaa lainaa. Mutta selvitykseen hän oli laittanut: "Meillä on Sahaja
Yogan omaisuutta ja minun omaisuuttani. Tämä kaikki on takauksena, jos emme pysty maksamaan lainaa." Kun näin tämän,
ajattelin: "Tämä on liikaa luvattu."

Kysyin asiaa lakimieheltä ja hän sanoi, että olisi paras tehdä asiasta juttu sanomalehteen. Kukaan ei voi viedä häneltä pois
maata tai muuta omaisuutta. Mutta se on varmaa, että hän joutuu käymään oikeutta useita vuosia. Parasta on siis tehdä juttu
sanomalehteen, että hänellä ei ole mitään tekemistä Lilydalen kanssa, eikä myöskään Sahaja Yogalla ole mitään tekemistä sen
kanssa. Tämä mies meni pois tolaltaan, koska pankki ei antanut lainaa, ja maa-alueen myyjät nostivat kanteen häntä vastaan.
Hän oli jo vararikossa, eikä tiennyt mitä tehdä. Hän oli syvässä ahdingossa. Sanoin: "Älä huolehdi, sinä olet suojeluksessa."
Kaikkien hämmästykseksi, huolimatta ihmisten kaikenlaisista peloista, että hänet pidätetään, tai Luoja tietää, jos hän joutuisi
myymään kotinsa, tavaransa ja kaikki. Mutta tapahtuikin päinvastoin: joku halusi ostaa Lilydalen maapalan häneltä paljon
korkeampaan hintaan.

Hän sai siis korkeamman hinnan, ja niinpä hän myi sen. Teidän pitää olla kärsivällisiä, ja teillä pitää olla uskoa ja uskallusta.
Tämä mies sanoi: "Äiti, minä tiedän, että kukaan ei voi tuhota minua." Tällä tavalla Mahamayan suojelu toimii. Ensinnäkin
Mahamaya sai tämän miehen kautta sen toisen pahan sahaja-joogin paljastumaan kaikille ihmisille. Monet seurasivat tätä
miestä, ja hän oli hyvä puhuja ja muuta, mutta sitten kaikki jättivät hänet. Tämä toimii myös kollektiivisesti. Jos joku yrittää
aiheuttaa harmia sahaja-joogeille; hyvä on, Mahamaya sallii tämän tiettyyn pisteeseen asti, ja sitten yhtäkkiä Hän toimii, ja
ihmiset hämmästelevät, sahaja-joogit hämmästelevät, miten tästä henkilöstä on tullut tällainen. Mahamaya on kuin Minun sarini,
se suojelee teitä. Hän on kaunis, Hän on hyvin kiltti, huolehtiva, myötätuntoinen, hellä; hän käsittelee teitä hyvin hellävaraisesti.
Ja Hän on hyvin, hyvin vihainen ja tappaa sellaiset ihmiset, jotka yrittävät pilata Jumalan työtä, kuten ‘rakshasat’ ja paholaiset.

Hän pitää teidät puhtaina ja kaikkien pahojen käsien ulottumattomissa. Vielä eras hyvä ominaisuus Mahamayassa on se, että
Hän muuttaa teitä. Kaikki on olemassa ihmisen aivoissa. Jos olet roisto, sinulla on roiston aivot. Jos vihaat muita, se löytyy



sinun aivoistasi. Jos olet riippuvainen jostakin, sekin löytyy aivoista. Se on hyvin monimutkainen päässä oleva ehdollistuma.
Sahasrara on epäilemättä hyvin tärkeä, mutta Viratan ja Viratanganan voima voi toimia ainoastaan ‘Mahamaya rupan’ kautta. Ja
omilla viehättävillä tavoillaan Hän poistaa kaikki ehdollistumat, jotka tekevät teistä rumia, kamalia, ja äkkipikaisia
ei-sahaja-joogeja. Samoin kuin Äiti Maa, Hän todella antaa kaiken, mitä Hänellä on, jotta teistä tulisi iloisia ja onnellisia, ja että
voisitte iloita ‘niranandassa’ - pelkästään hengessä, pelkästään ilossa.

Tätä on Sahasrara. Mutta se on mahdollista vain silloin, kun teidän ‘brahmarandhranne’ on saatu avautumaan. Muuten ette
pääse sisälle niihin jumalaisen rakkauden ja myötätunnon hienojakoisuuksiin, joita ikuisesti virtaavalla Mahamayalla on. Olen
kertonut teille Hänen ulkoisista ominaisuuksistaan, mutta sitten, kun pääsette sisälle Häneen ‘brahmarandhran’ kautta, silloin
Mahamaya, joka - kuten tiedätte - on kaikkialla olevan Voiman inkarnaatio, muuttuu hyvin toisenlaiseksi. Toisaalta Hän yrittää
opettaa teitä, Hän yrittää hävittää sen, mikä on pahaa, vahingollista ja tuhoisaa, ja toisaalta Hän rakastaa ja suojelee teitä, ja
ohjaa teitä hyvin hienovaraisesti. Hän ei odota mitään rakkautensa vastineeksi. Hän rakastaa, koska ei voi muuta kuin rakastaa.
Te olette siis tällaisen rakkauden syleilyssä. Nauttikaa siitä. Kaikki tietävät olevansa lähellä Häntä, todella lähellä Häntä.

Milloin ikinä tarvitsettekin, te voitte pyytää Häntä auttamaan. Missä tahansa olettekin, Hän tukee teitä. Sahasrara on hyvin
tärkeä, koska tämän kautta me reagoimme, tämän kautta kasaamme itseemme kaikenlaista tyhjänpäiväistä. Koska elämme
typeryyttä täynnä olevassa maailmassa, meidän on oltava kuin lootukset, jotka eivät tarhriinnu, ja joihin ei kaikenlainen ympärillä
oleva pahuus vaikuta. Tämä on se testi, ‘pariksha’, että me tänä aikana, tänä vaikeana aikana, voisimme kukoistaa ja luoda
tuoksua, ja saada monia muitakin mukaan tähän kauniiseen maailmaan. Tämä on eräänlaista kaunista, leikkisää sotaa kaikkea
negatiivista vastaan. Mitä on negatiivisuuden voima? Mitä on ehdollistumien voima? Mikä on kaikkien näkemän tyhmyyden
voima? Kehittäkää itsessänne näkemystä, visiota.

Te ymmärrätte niin selkeästi, että olette niitä, jotka ovat vastuussa. Olette Sahasraran, aivojen soluja, ja teidän kaikkien pitää
toimia. Olin eilen ihastuksissani kuullessani teidän sanovan, että näiden liekkien täytyy sytyttää monia liekkejä. Tämä oli todella
suurenmoinen lupaus Minulle. Sahaja Yogaan ei tulla vain omien henkilökohtaisten, rajallisten persoonallisuuksien ja niiden
ongelmien takia, vaan kuten sanoin, että toisaalta teidän itsenne pitää kasvaa, ja toisaalta kaikkien pitää kasvaa teidän
kauttanne. Tämä on se toinen puoli, josta teidän pitää huolehtia. Tänään olen todella iloinen siitä, että olen saanut elinaikanani
nähdä Mahamayan manifestoitumisen. Se on niin kaunista, koska tämän avautuneen oven kautta, on nyt mahdollista päästä
Jumalan Valtakuntaan, ja nauttia taivaallisesta autuudesta ja suojelusta. Uskokaa siihen. Uskokaa siihen.

Älkää antako pienten asioiden häiritä teitä, ja olen varma, että kaikki tulee toimimaan erittäin hienosti. Jos luotatte täydellisesti
ja antaudutte täydellisesti, olen varma, että kaikki toimii erittäin hyvin.

Jumala siunatkoon teitä.

Pidämme pienen Ganesh Pujan ja sitten Sahasrara Pujan.  
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Tänään olette kokoontuneet tänne palvomaan Minua Gurunanne. Minun on sanottava, että Minulta puuttuu monia
ominaisuuksia, joita gurulla tulisi olla siinä mielessä, että en pysty olemaan teille tiukka enkä ankara, enkä oikein osaa rangaista,
jos teette väärin. Tämä saattaa johtua siitä, että tavallisesti guruilla on ongelmia oppilaidensa kanssa, jotka enimmäkseen eivät
ole oivaltaneita sieluja. Ja koska he eivät ole oivaltaneita, gurujen on vaikea kommunikoida ja puhua heidän kanssaan niistä
hienojakoisista ongelmista, joita heillä on. Tiedän monia guruja vielä nykyajoiltakin, jotka ovat olleet todella hyvin ankaria. He
ovat kertoneet Minulle, että ovat saavuttaneet oman oivalluksensa kovalla työllä ja kärsimällä omien gurujensa ankaruuden alla.
Toisinaan tunsin suurta myötätuntoa sellaisia oppilaita kohtaan, jotka eivät vielä olleet saaneet oivallustaan. Heidän gurunsa
olivat todellisia oivaltaneita sieluja, mutta he eivät saaneet oivallustaan, ja guru oli erittäin ankara heille. Tapasin kerran erään
miehen Kolhapurissa, ja hän sai oivalluksen yhdessä hetkessä. Hän kertoi Minulle gurunsa määränneen: "Paastoa joka kuukausi
ainakin kahdeksan päivää. Sitten hän käski minua rakentamaan kyläänsä temppelin Dattatreyalle."

Joka päivä hänen täytyi palvoa Dattatreyaa, joka aamu ja ilta. Hän käytti paljon rahaa eikä kuitenkaan saanut oivallusta. "Äiti,
Teiltä taas ei mennyt kuin pari minuuttia antaa minulle oivallus. Mitä tämä on? Miksi Te olette olleet minulle niin armollinen?" En
tiennyt mitä vastata. En halunnut puhua hänen guruaan vastaan, koska tiesin hänen olevan oivaltanut sielu. Suuri osa näistä
guruista ja inkarnaatioista olivat neuvottomia ihmisten kanssa. Ehkä heillä ei ollut näin kauniita oppilaita kuin Minulla. Ehkä tänä
aikana ovat syntyneet kaikki hyvät ihmiset, jotka ovat etsineet Jumalallisuutta, ja he ovat nyt täällä sahaja-joogeina.

Minun ei ole tarvinnut työskennellä kovin paljon heidän kanssaan. Tietysti aina silloin tällöin tulee joku, joka yrittää häiritä tai
aiheuttaa ongelmia. Mutta mielestäni nykyaika on siitä erityinen, että on helppoa antaa oivallus ihmisille. Mooses teki aikanaan
lakeja, koska juutalaisten yhteiskunta oli siihen aikaan rappiolla. Ne olivat erittäin kovia lakeja, jotka tunnetaan tänään nimellä
'sharia' - ja muslimit omaksuivat ne itselleen. Edelleenkin Koraanin mukaiset rangaistukset ovat niin ankaria, että sitä on vaikea
uskoa. Ja enimmäkseen heidän dharmisten lakiensa paine kohdistuu naisiin. Olipa niin tai näin, jos Raamatusta lukee
Kristuksesta, Hän on sanonut, että kymmenen käskyäkään eivät riitä, on mentävä niiden yläpuolelle. Hän sanoo, että jos toinen
silmä ei tottele, vaan tekee syntiä, se pitää poistaa. Miksi koko ruumiin pitäisi saastua siitä?

Tai jos toinen käsi tekee jotain väärää, se on parasta poistaa, sillä yhden käden takia kärsii koko ruumis. Sanotaan, että ihminen
ei saa tehdä aviorikosta. Mutta Minä sanoisin, että silmien ei pitäisi himoita ketään naista - silloin tekee suuren synnin, ja jotka
tekevät niin, joutuvat kaikki helvettiin. Eli, silmät eivät saa olla himokkaat. Toinen asia, jonka Hän sanoi, että jos joku lyö sinua
kasvoihin, on käännettävä toinenkin poski tälle henkilölle. Kun sain tietää näistä laeista, sanoin, kuinka kukaan voi täällä
noudattaa tällaisia lakeja? Asia on hyvin hienojakoinen. Ja lopuksi asia, joka oli erittäin hyvä, että on oltava oikeudellinen,
oikeudellisempi kuin kaikki kirjanoppineet ja fariseukset – eli kaikki papit ja sellaiset – on oltava paljon heitäkin oikeudellisempi.
Kun nuorena luin tätä, ajattelin, mistä löytyy sellaisia ihmisiä, jotka voisi sanoa olevan lähelläkään Kristuksen kuvausta? Siihen
aikaan se oli käsittämätöntä.
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Kuten kerroin, Intia on sellainen paikka, jossa ihmiset ovat dharmisia, voi sanoa … omalta perimältään, tai voi sanoa, että he ovat
hyvin dharmisia traditioidensa vuoksi - kasvatukseltaan. Minun aikanani Etelä-Intiassa ja Maharashtrassa olimme hyvin
dharminen perhe, ja ympäristö oli hyvin dharminen. Silti, ihmisillä ei ollut kaikkia näitä piirteitä, joita Kristus kuvasi. Esimerkiksi,
kiukkua pidettiin hyvänä asiana. Ihmisillä oli tapana mahtailla: "Olen hyvin vihainen tälle henkilölle!" näin heillä oli tapana sanoa.
Se oli hyvin yleistä. En tietysti usko, että Intiassa kukaan voi sanoa: "Minä vihaan sinua", koska sellaista pidetään synnillisenä ja
typeränä, koska toisen vihaamista pidetään epädharmisena. Mutta tietysti ihmiset sanoivat monia asioita, jotka eivät olleet
lainkaan luvallisia Kristuksen lakien mukaan. Sitten tuli Muhammed Sahib, joka näki, että mikään ei auttanut.

Luulen, että ihmiset ottivat omakseen sharian - ei Muhammed Sahib - mutta ihmiset olivat jo omaksuneet sharian. Hän hyväksyi
sen. Hän sanoi: "Hyvä on, voimme käyttää shariaa." Mutta se on niin epäinhimillinen, eikä se ole tasapainossa, koska vain
naisten pitää kärsiä, eikä koske miehiä ollenkaan. Jos nainen teki aviorikoksen, häntä rangaistiin, mutta miestä ei. En tiedä mikä
laki on täällä, mutta jos Intiassa naimisissa oleva nainen tekee aviorikoksen, silloin miestäkin rangaistaan, mutta jos naimisissa
oleva mies tekee aviorikoksen, rangaistusta ei tule. Tiedän, että ketään ei voida pakottaa tällaiseen. Mitä tahansa Kristus
sanoikin, Hänen on täytynyt sanoa se meditatiivisessa tilassa. Hänen ympärillään oli ihmisiä, jotka yrittivät tappaa Hänet, ja
lopulta onnistuivatkin siinä. Ja nämä ihmiset olivat – erityisesti roomalaiset siihen aikaan – äärimmäisen julmia. Miten Hän
saattoi siis sanoa, että jos joku lyö sinua poskelle, käännä hänelle toinenkin poskesi?

Ihmiset olivat hyvin vihaisia ja kuumaluonteisia. Krishna sanoikin sen hyvin selvästi, että “krodhat bhijayati sammoha” – 'krodh'
on pahin, viha on Hänen mukaansa pahin synti, kaikki saa alkunsa vihasta. Mutta Hän ei sanonut mistä viha tulee. Hän ei
puhunut siitä, että vihan lähde on maksassa ja myös kasvatuksessa. Näistä kahdesta lähteestä syntyy hirvittävä viha. Jos ette
todista itseänne, oivalluksellanne ei ole mitään merkitystä. Teidän on erotettava itsenne itsestänne, ja nähtävä itse, mikä teissä
todella on vikana. Jos esimerkiksi joku on hyvin kuumaluonteinen, pitäisi hänen ylpeilyn ja toisten kontrolloimisen sijaan pyrkiä
kontrolloimaan itseään. Miten? Ensimmäisenä on 'krodha'.

Jokaisen, joka haluaa olla pyhimys, tulee tietää, että vihalla, 'krodhalla', ei ole sijaa. Ja miten se tapahtuu? Ensiksi täytyy todistaa
omaa käyttäytymistään. Esimerkiksi, voi tekeytyä vihaiseksi, ja seisoa peilin edessä. Katsokaa kasvojanne miltä näytätte.
Yllätytte, kun näytätte apinalta tai tiikeriltä, tai joltakin eläimeltä, jollainen olette olleet aikaisemmassa elämässä. Ja
hämmästytte, että kannatte edelleen mukananne jälkiä aikaisemmasta elämästä, jossa olette olleet joku eläin. Seuraavaksi
hoitakaa viha pois itsestänne. Sahaja Yogassa kirjoitamme oman nimemme maahan ja koputamme kengällä. Mutta jos olisitte
vihaisia itsellenne, silloin näkisitte, että olette voittaneet vihanne.

Sillä vihaiset ihmiset piinaavat vain muita, eivät itseään. Joskus he tietysti saattavat katua ja sanoa myöhemmin: "Ei olisi pitänyt
tehdä niin", ja kehittää siitä vasenta Vishuddhia itselleen. Jos sen sijaan alattekin suuttua itsellenne - "Miksi minun piti tehdä
näin? Miksi tein näin?" "Mikä saa minut tekemään tällaista?" - hämmästytte miten kiukkunne laantuu. Ja fyysisesti teidän pitäisi
nähdä, että teillä on maksaongelma. Sillä voitte kohdata itsenne ja sanoa: "Aion päästä eroon maksaongelmastani. Miten se
uskaltaa ruveta minun vihollisekseni ja pysäyttää henkisen kasvuni." Ensiksi täytyy kehittää todistajuutta itsessään.

Sahaja-joogille on hyvin tärkeää kehittää todistajuutta. Mutta tavallisesti sahaja-joogit kehittävätkin todistajuuttaan muita
kohtaan. Tiedätte, että Sahaja Yogassa ovi on avoinna kaikille; sisään saattaa tulla hulluja ihmisiä, kummallisia ihmisiä, myös



hyvin pahanluonteisia ihmisiä, kaikenlaista voi tapahtua. Sitten pitää nähdä, mitkä asiat huolestuttavat? Kannatteko huolta
ongelmaisista ihmisistä, jotka eivät ole kunnollisia, joista ei voi sanoa tulevan sahaja-joogeja; vai iloitsetteko ihmisistä, jotka ovat
omaksuneet Sahaja Yogan? Äkkipikaisuus tekee joskus ihmisistä todella hulluja, se voi nousta päähän ja tehdä ihmisestä hullun;
ja meillä on muutamia hulluja Sahaja Yogassa, edelleenkin. Mutta heistä on tullut niin hulluja, että he eivät ole enää vihaisia, he
eivät enää aiheuta harmia, ovat vain hulluja, siinä kaikki. Sellaisista ihmisistä ei tarvitse kantaa huolta. Muita ei tarvitse todistaa
– todistakaa itseänne. Joskus Minusta tuntuu, että kiukku tulee liiallisen ankaruuden kautta, ja myös äärimmäisen luonteen.

Jotkut sahaja-joogit ovat äärimmäisen ankaria, tiukkoja aivan kaikessa. Se on raivostuttavaa. Sahaja Yogassa kaikki on 'sahaj',
spontaania. Ei pidä olla ankara. Ei pidä olla pikkutarkka. Jos sanon, että ei ole hyvä pukeutua mustaan sariin, jos sanon niin –
niin se ei ole mikään Brahmalta tullut julistus! Jos sitten joku tulee musta sari päällään, kaikki pakenevat tämän henkilön luota –
tai jos käyttää mustia vaatteita. Siitä ei ole kysymys. Olette itse guruja; miksi pelkäisitte ketään ihmistä, joka tulee luoksenne,
olipa hän sitten musta, valkoinen tai mikä tahansa? Miksi pelkäisitte mitään?

Kiukkuisuuden toinen puoli on pelko. Kuumaluonteinen henkilö on aina peloissaan, koska hän näkee itsensä muissa. Hän näkee,
että "toinen ihminen on varmasti samalla tavalla vihainen ja hyökkää kimppuuni", ja on siksi aina puolustuskannalla. Sahaj-tapa
elää on elämä ilman pelkoa. Sanotaan, että synnin palkka on pelko, mutta sanoisin, että se on vihan palkka. Esimerkiksi, hyvin
aggressiivisille ihmisille tulee pelkoja, kaikenlaisia pelkoja. Maat, jotka ovat tunkeutuneet muihin maihin ja hallitsevat niitä, ja
ovat käyttäneet egoaan ja vihaansa, niiden ihmisistä tulee erittäin pelokkaita. Erityisesti sotilaat, jotka menevät sotimaan,
tappavat paljon ihmisiä, tulevat takaisin ja ovat peloissaan. Kysyin eräältä heistä Amerikassa: "Mitä sinä pelkäät?" Hän vastasi:
"Olen tappanut niin paljon ihmisiä, nyt monet haluavat tappaa minut."

Kysyin: "Miksi ajattelet näin? Miksi kukaan haluaisi tappaa sinut?" Hän vastasi: "Mistä syystä tapoin muita? Miksi tapoin toisia?
Koska tapoin, nyt kuka tahansa voi tappaa minut ilman mitään syytä." Loogisesti ajatellen olin samaa mieltä. Mutta hän pelkäsi
niin paljon, että kun hän tuli lähelleni, hän vain vapisi, koko ruumis vapisi pelosta. Kaikenlainen aggressiivisuutemme tulee
bumerangin tavoin takaisin, ja alamme pelätä aivan kaikkea. Sahaja Yogassa todistatte itseänne erillisenä identiteettinä. Kaikki
menneisyys on ohi, takanapäin, ette välitä siitä, ja voitte pysyä pelottomina.

Tämän tilan voi saavuttaa Sahaja Yogan kautta. Se on hyvin helppoa, kun tiedätte, että teitä suojellaan, ette pelkää, ja kun ette
pelkää, ette myöskään kiukustu. Joskus se toimii päinvastoin. Olen huomannut, että hyvin yleisesti psykologit kuvailevat
aggressiivista henkilöä epävarmaksi. On kaunista sanoa näin, mutta se ei ole totta. Hän tekee muut epävarmoiksi, miten hän itse
voisi olla epävarma? Jos joku tuntee olonsa epävarmaksi tällaisen henkilön seurassa, se tarkoittaa, että hän ei ole epävarma,
vaan liiallisen varma. Jos hänelle kertoo tämän, vain silloin hän tulee kuntoon. Mutta jos sanoo: "Olet epävarma", silloin hän
ajattelee: "Kyllä, tilani on säälittävä. Ei haittaa, vaikka tapan jonkun, koska tilani on säälittävä."

Tällaiset perustelut toimivat sellaisella tavalla, että ihminen tulee vain vakuuttuneeksi itsestään. Mutta jos katsotte itseänne
todistajana, näette: "Mitä olen saanut aikaan tähän mennessä? Olenko pystynyt voittamaan itseni?" Sahaja Yoga ei ole toisten
voittamista tai kontrolloimista varten, vaan itsensä voittamista varten. Jos ette ole tehneet sitä, voitte antaa todistuksen
itsestänne: "Ooh, olen ollut sahaja-joogi, olen ollut niin suurenmoinen, olen ollut sitä ja tätä …" - se ei muuta yhtään mitään.
Oletteko muuttaneet itsenne täydellisesti ja muuttuneet, ja tuntevatko ihmiset nyt olonsa turvallisiksi seurassanne? Jos he
tuntevat olonsa turvattomiksi, silloin teissä on jotain vikaa. Tai jos itse tunnette olonne turvattomaksi, silloinkin teissä on vikaa.



Jos puolustelette itseänne: "Äiti, tunnen oloni turvattomaksi" – ette yksinkertaisesti ole sahaja-joogeja. Tällainen selitys osoittaa,
että ette ole edes sahaja-joogeja.

Tullaksenne guruiksi, on teillä ensiksi oltava suuri kyky antaa anteeksi. Aivan samanlainen kuin Buddhalla. Kerran Buddha oli
puhumassa eräässä kylässä, ja yhtäkkiä joku mies tuli ja alkoi solvata Häntä ja sanoa kaikenlaista. Silloin joku sanoi miehelle:
"Mitä oikein teet? Hän on Buddha, Valaistunut. Hän yrittää auttaa meitä tulemaan hyviksi, ja sinä aloit huutaa Hänelle?" Mies
katui tekoaan. Hän meni tapaamaan Buddhaa, mutta Buddha oli jo mennyt toiseen kylään. Niin mies meni toiseen kylään
seuraavana päivänä ja lankesi Buddhan jalkojen juureen. Buddha kysyi: "Mikä hätänä?

Miksi lankeat jalkoihini?" Mies sanoi: "Herra, minun on sanottava, että en tiennyt Teidän olevan Valaistunut. Huusin ja sanoin
pahasti, en tiedä mikä minuun meni. Olkaa hyvä, antakaa minulle anteeksi." Buddha kysyi: "Milloin sanoitte Minulle niin?" "Eilen."
"Missä?" "Siinä ja siinä kylässä." Buddha sanoi: "Eilinen on jo mennyt. Mitä on enää anteeksiannettavaa?"

No, mies tuli katuen pyytämään Buddhalta anteeksi. Hän sanoi välittömästi: "Eilinen on takanapäin." Tämä on yksi hienoimmista
ominaisuuksista sahaja-joogeilla pitäisi olla. Jotta voisitte kutsua itseänne guruksi, teillä pitää myös olla kypsyyttä. Kypsyys on
joskus hyvin … Kuten eilinen näytelmäesitys. Hämmästyin, kun … - kesti aikaa, ihmiset tulivat sisään, lähtivät ulos, kikattivat kuin
lapset. Sellainen ei osoita kypsyyttä eikä kunnioitusta. Hah! Jos tapahtuu jotain hauskaa, silloin voi tietysti nauraa, tai jos on
huvittava esitys - muuta muuten sellainen on lapsellista. Ihmiset esittävät näytelmää, mutta siitä tehdään pilaa.

Se näyttää olevan hyvin yleistä sahaja-joogeilla, erityisesti naisilla. He nauravat asioille, joille ei pitäisi koskaan nauraa. Minä
istun siellä, ja te katsotte esitystä, mitä naurettavaa siinä on? Se osoittaa täydellistä kypsymättömyyttä! Toisen asian olen
huomannut pienissä asioissa, erityisesti raha-asioissa; se on kummallista. Minun on kerrottava tämä: Turkkilaisilla
sahaja-joogeillamme ei ole rahaa, kaikki varastettiin heiltä. Sanoin: "Hyvä on, lähettäkää tänne paitoja, me myymme paidat, ja
ylijäävän rahan saatte pitää", koska he eivät ottaneet rahaa Minulta. Kun he sitten lähettivät paidat tänne, he sanoivat: "Äiti,
emme tiedä miten myisimme ne. Niistä pitäisi saada 21 - 22 dollaria. Monet valittivat hintoja kalliiksi.

Silloin sanoin: "Hyvä on, kerätkää kaikilta 22 dollaria Turkille, eikä anneta mitään paitaa, asia loppuun käsitelty." Mutta jos väärä
guru ottaa teiltä rahaa, se ei haittaa. Sahaja Yoga on tietysti ilmaista, se on selvää. Sahaja Yoga on ilmaista. Mutta teidän pitää
avustaa. Miten muuten voisimme pitää yllä Sahaja Yogaa? Teissä ei ole lainkaan lahjoittamisen tajua. Gurun on tiedettävä miten
lahjoitetaan. Joskus olen hyvin hämmästynyt: ei ole lahjoittamisen tajua. Toimme hieman terrakotta-esineitä Intiasta
auttaaksemme näitä ihmisiä, ja yllätyin, kun nämä hölmöt belgialaiset naiset menivät kertomaan kaikille, että ne ovat kalliita.

Jos he eivät halua ostaa, heidän ei tarvitse. Muut olivat halukkaita ostamaan, mutta nämä naiset sanoivat, että esineet olivat
kalliita. Miten te avustatte Sahaja Yogaa? Meidän piti rakentaa tämä katos. Meidän piti hankkia kaikenlaista. Miten te avustitte?
Kiintymys rahaan ei voi koskaan olla hyväksi gurulle. Minulla ei ole mitään kiintymyksiä. Kysyittepä keneltä tahansa, miehenikin
voi kertoa sen, että sisältä olen täysin kiintymätön. En myöskään osaa pankkiasioita, en tiedä miten tilejä hoidetaan, joku muu
hoitaa kirjanpitoasiat.



Mutta kiintyminen rahaan Sahaja Yogassa - en sano kuten Kristus, että joudutte kaikki helvettiin, mutta ette pääse nousemaan
kovin korkealle. Olette täällä henkisen ylösnousemuksenne takia. En käske teitä menemään Himalajalle, seisomaan kylmään,
seisomaan päällänne, ei mitään sellaista. Mutta ihmiset sanovat, että Minussa on eräs toinen puute, että en koskaan sano
ihmisille, että "teidän pitää antaa avustuksia". Se täytyy tehdä mielellään ja onnellisena, että voitte lahjoittaa rahaa Sahaja
Yogalle. Joka tapauksessa, annoittepa rahaa tai ette, Minun on avustettava turkkilaisia, ei epäilystäkään. Minä teen sen.
Tällainen markkina-ajattelu, että "Tämä on erittäin kallista. Tämä on halpaa... – mutta se on vain veruke, sillä tiedän, että ette
pysty lahjoittamaan edes kahtakymmentä dollaria. Tuon heidän vaatteensa tänne, hyvä. He ovat ommelleet paidat, lähettäneet
ne tänne, ja nyt – olen hämmästynyt.

Mutta jos ilmaisia lahjoja on jaossa, ne otetaan mielellään vastaan, eikä kukaan näe kuinka paljon ne ovat maksaneet. Sanoisin,
että raha-asioissa gurun on oltava täysin kiintymätön ja antelias. Te nauttisitte anteliaisuudestanne, mutta ongelma on se, että
ette ole lainkaan anteliaita. Ajattelette, että Sahaja Yoga on teille vain yksi uusi markkinapaikka. Anteliaisuus puuttuu täysin, ja se
on hyvin yllättävää. Minulta pyydettiin: "Äiti, tarvitsisimme sifonkihameita ja -puseroja kesäksi." Sellaisia ommellaan ja tuodaan
tänne; kukaan ei halua ostaa, siellä ne lojuvat. Kukaan ei osta täällä. Joten kerron teille, että siihen asti kunnes nämä tavarat ovat
loppuneet, en aio pyytää mitään maata lähettämään tänne mitään myytäväksi. Jos uskotte olevanne sahaja-joogeja, olette
pahasti erehtyneet.

Huomionne on niin paljon muualla - käytte kampaajalla, teette kaikenlaista, mutta Sahaja Yogalle teiltä ei liikene rahaa. Tänään,
kuten kaikki ovat pyytäneet: "Äiti, Teidän täytyy olla hieman ankara ja sanoa", nyt sitten sanon. Edistymisenne tulee olemaan
hyvin hidasta. Toiseksi, teidän on tutkiskeltava itseänne ja selvitettävä, mitä olette tehneet Sahaja Yogan hyväksi. Kuinka
monelle olette antanut oivalluksen? Teillä on voimia. Näillä guruilla ei ollut voimia, vaikka he olivat oivaltaneita sieluja; teillä on
voima antaa oivallus, kuinka moni teistä on tehnyt sen? Kun alatte tehdä sitä, saatte ehkä kymmenen, kaksikymmentä ihmistä
jostain, teistä tulee suuria mestareita, ja alatte puhua suuresta mestariudestanne ja että tiedätte kaiken, että olette guru, olette
Adi Shakti. Tällainen on Agnyan tasolla. Heti, kun pääsette Agnyan tasolle, nämä asiat nousevat päähänne.

Totta kai monet ovat tehneet paljon Sahaja Yogan hyväksi, muutenhan ei olisi ollut mahdollista nähdä tätä tänä päivänä. Kaikille
niille, jotka eivät ole tehneet mitään, Minun on kerrottava, että te poljette paikallanne. Kundaliininne on noussut, mutta ette ole
tehneet mitään antaaksenne sitä muille. Jos ette anna, ette pysty kasvamaan. Tiedän monia, jotka eivät anna oivalluksia, koska
ajattelevat, "meihin tarttuu negatiivisuuksia". He eivät halua huolehtia muista, koska uskovat egon kasvavan. Tällä tavalla ei olla
Sahaja Yogassa. Teidän on tehtävä jotain tärkeää, levittää Sahaja Yogaa. Puhumme maailman rauhasta, maailman
muuttamisesta, ja mitä teemme sen hyväksi? Kehittäkää aluksi ominaisuuksianne.

Tällainen kehittäminen voi tapahtua vain vilpittömän ja rehellisen itsetutkiskelun kautta, ja myös todistamalla joka hetki omaa
käyttäytymistänne. Minun on kerrottava Itsestäni, että jo aivan lapsesta saakka olen ollut kuin isoäiti. En sietänyt mitään
typeryyksiä, tyhmiä vitsejä, tai muuta sellaista, aivan kuin isoäiti. Ja nyt olenkin isoäiti. Tällaisen kypsyyden on tultava teihinkin.
Ihmiset voivat puhua halventavasti, joillakin on sellainen tapa - he eivät ole sahaja-joogeja. Mutta sellaiset, jotka seuraavat
esimerkkiä ja puhuvat samalla tavalla, osoittavat, että heillä ei ole kypsyyttä. Jos he olisivat kypsiä, he muuttaisivat kaikki
tällaiset ihmiset. Aina siellä, missä on kypsiä ihmisiä, he muuttavat varmasti muita. Ihmiset hämmästelevät heidän käytöstään.



Nämä saattavat olla poikkeustapauksia, heitä voi olla vain muutama. Haluan tuoda tämän asian esille vain siksi, että jos
kohtaatte tällaisen henkilön, niin yrittäkää olla kuuntelematta häntä, älkääkä seuratko sellaista henkilöä. Tällainen henkilö on
äärimmäisen eteenpäin pyrkivä, ja kaikki haluavat tavallaan seurata sellaista hyödytöntä, niin sanottua sahaja-joogia. Meidän
pitää kypsyä. Miten se tapahtuu? Monet kysyvät Minulta tätä. Me kypsymme meditaatiossa, 'nirvicharitassa'. Teidän täytyy olla
ajatuksettomassa tietoisuudessa kasvaaksenne, muuten se ei onnistu. Teidän pitää muutenkin harjoitella tätä ajatuksetonta
tietoisuutta. Jos vaikka kävelette tiellä ja näette yhtäkkiä kauniin puun, teidän pitäisi tulla ajatuksettomiksi.

Jumalan luoma – kuinka kaunis se onkaan! Teidän pitäisi tulla ajatuksettomiksi. Sahaj toimii ajatuksettomuudessa, muuten ei.
Jos suunnittelette ja teette, se ei toimi. Jos annatte kaiken tapahtua sahaj-tavalla, se toimii. Mutta se ei koskaan tarkoita sitä,
että olisitte laiskoja asian suhteen, tai epäjärjestelmällisiä – ei. Teidän oltava hyvin valppaita, koska muuten ette näe, kuinka
sahaj auttaa teitä. Annan esimerkin. Jos vaikka haluatte tavata jonkun henkilön. Ja tämä henkilö on vaikkapa sanonut: "Tavataan
kello yksitoista."

Teidän on oltava valppaana. Hän sanoi tapaavansa teidät yhdeltätoista. Oletetaan, että olette jostain syystä myöhässä. Teidän
täytyy siis olla valppaita, kun olette myöhässä tapaamisesta. Sovittuna aikana teidän pitää tehdä bandhan tai nostaa
kundaliininne, tehdä jotain, että voisitte kuitenkin tavata tämän henkilön, olittepa myöhässä tai ette. Mutta normaalisti teidän ei
pidä myöhästyä. Jos vain teette bandhanin ja sanotte: "Minun on oltava siellä yhdeltätoista," silloin olette. Sahaj auttaa teitä.
Mutta te unohdatte tehdä bandhanit, unohdatte nostaa kundaliinin, unohdatte antaa värähtelyjä. Kypsyäksenne teidän on
tiedettävä, että olette sahaja-joogeja, ja että voitte kontrolloida koko tilannetta, jos olette yhtä kaikkialla olevan Voiman kanssa.

Se on hyvin yksinkertaista. Oli kuuma, ja kaikki valittivat kuumuutta. Hyvä. Nousin ja sanoin: "Minä hoidan asian," ja vartissa sain
ilman viilenemään. Sanoin: "Minä hoidan" – "Minä," mutta se en ollut "Minä". Yhteyteni kaikkialla olevaan Voimaan teki työn.
Mutta yhteyden on oltava vilpitön, vahva, rehellinen, ja teidän on koko ajan mielessänne tiedettävä, että olette yhteydessä.
Tällainen tila on helppo saavuttaa, jossa tunnette koko ajan: "Olen yhtä Jumalallisuuden kanssa". Koska ette ole valppaita, ette
halua nähdä tämän suuren Voiman ihmeitä, johon olette yhteydessä. Olette kiinnostuneita muista asioista, huomionne on
jossain muualla, katsotte muita asioita.

Ja sitten yhtäkkiä sanotte: "Äiti, miksi olen sellainen sahaja-joogi, että en pystynyt tekemään sitä tai tätä?" Mitä siellä tapahtuu?
Silloinkin, kun puhun, näen, että ihmiset puuhailevat jotakin muuta. Teidän pitää siis kypsyä meditaationne kautta nirvicharitassa
– ajatuksettomassa tietoisuudessa. Jos ette laajenna ajatuksettoman tietoisuuden tilaanne, ette pysty kypsymään, koska
kypsyminen voi tapahtua vain nykyhetkessä, ja nykyhetki on ajatukseton tietoisuus. Näen mitä tapahtuu, että ihmiset odottavat
vain kaikenlaisia ihmeitä Sahaja Yogalta kaikenlaista apua Sahaja Yogalta, mutta eivät koskaan mieti "mitä apua me annamme?"
"Mitä saamme aikaan?" "Missä olemme?" Ja Agnyan kohdalla jälleen teidän on oltava todella äärimmäisen varovaisia. Tämä
koskee nyt miehiä.

Jos ette ole päässeet Agnyanne ohi, ja alatte levittää Sahaja Yogaa, teistä saattaa tulla todella kummallisia, ei mitään
sahaja-joogeja. Koko johtajuus-asia on myytti, ja tämä myytti on nähtävä myyttinä. Olittepa johtohenkilöitä tai ette, sillä ei ole



mitään merkitystä. Mutta kypsymisen on tapahduttava. Kerron tämän kaiken siksi, että olen päättänyt olla rankaisematta ketään
tässä elämässä. Jotta näkisitte itse, näkisitte itsenne ja ymmärtäisitte, käsittäisitte itse. Tunnen teidät kaikki erittäin hyvin. Mutta
haluan teidän itse ymmärtävän: "Mitä teemme väärin?" "Mitä teemme oikein?" älkääkä tuomitko Sahaja Yogaa sen mukaan mitä
hyödytte siitä.

Jos ette saa hyötyä itsellenne, silloin teissä on jotain vikaa. Jos todella pystytte ymmärtämään tämän, silloin teistä tulee aina
vain hienojakoisempia, ja kaikki karkeat kiintymyksenne muuttuvat täysin merkityksettömiksi. Saatatte olla huolissanne jostakin,
mutta ette ole kiintynyt. Täydellisen kiintymättömyyden on tultava sisältä päin. Ja se voi tapahtua, kuten kerroin, jos pääsette
ensin eroon vihastanne. Toiseksi, teidän on päästävä eroon kiintymyksestä aineellisiin asioihin anteliaisuudella. On mukavaa
antaa jotain toisille, te todella nautitte anteliaisuudestanne. Anteliaisuudesta täytyy nauttia. Kun olette alkaneet nauttia
anteliaisuudesta, silloin ymmärrätte, että rakkautenne ja myötätuntonne on nyt alkanut virrata muihin. Kaikki koostuu pienen
pienistä asioista.

Näen, että te kaikki rakastatte Minua ja haluatte aina antaa Minulle lahjoja, lahjoja, lahjoja, lahjoja, hyvä. Mutta tämän rakkauden
on levittävä kaikkiin muihin. Teidän on tiedettävä myös muista, mitä he tarvitsevat, ja mitä teidän pitää tehdä. Jos joku tarvitsee
jotakin, voitteko hankkia sen hänelle? Voitteko rakastaa tätä ihmistä? Voitteko antaa jotain toisten lapsille, jotain mitä teillä on?
Jos tämä anteliaisuus voisi olla vain … en tiedä, koska Minun ei tarvitse pakottaa Itseäni olemaan antelias. Kaikki sanovat: "Äiti,
olette liian antelias" – perheeni ajattelee, että olen hyvin antelias ja siksi toivoton tapaus – mutta Minun ei tarvitse synnyttää sitä.
Mutta ehkä itsetutkiskelun kautta teistä tulee varmasti anteliaita, ja se anteliaisuus alkaa virrata. Tiedän ihmisiä, joilla on paljon
rahaa, paljon kaikkea, mutta he eivät anna penniäkään Sahaja Yogalle, eivät penniäkään.

Anteliaisuuden taju syntyy, kun ymmärrätte mikä on elämänne tarkoitus, miksi olette täällä. Saadaksenne tyydytystä Sahaja
Yogan kautta, tai että voitte tehdä jotain sen avulla ilman tunnetta, että olette tehneet jotain? Tästä Kristus on sanonut kauniisti -
Hän on sanonut niin, mutta sitä ei löydä mistään – että vasemman käden ei pidä tietää, mitä oikea on antanut, ei pidä koskaan
toitottaa: "Minä, minä, minä, minä." Saavuttaakseen sen, mitä Kristus on sanonut, on ensin pitänyt saada oivallus, epäilemättä.
Mutta lukekaapa Matteuksen evankeliumin viides luku. Hän sanoi niin hienovaraisia asioita, että on hämmästyttävää miten
Kristuksen nimeä kantava uskonto tekee nyt täysin päinvastaista. Nyt ihmiset haluavat tulla guruiksi, koska ajattelevat, että
silloin saa voimia, silloin saa muut valtaansa, voi sanoa muille mitä haluaa, voi piinata ketä haluaa. Ennen on ollut sellaista,
tiedän sen. Gurut ovat olleet hyvin … erittäin julmiakin oppilaitaan kohtaan, tiedän sen. Menin kerran Ambarnathiin, ja eräs herra
tuli tapaamaan Minua, hänen nimensä oli Swami Jagannath, ja hän kertoi: "Guruni sanoi, että Adi Shakti tulee Ambarnathiin, ja
yritän tulla silloin sinne." Kysyin: "Kuka on gurusi?" Hän sanoi gurun nimen.

Hän oli oivaltanut sielu, epäilemättä. Ja hän tuli sitten. Mies kysyi: "Äiti, tuleeko hän tapaamaan Teitä, vai Te häntä?" Sanoin:
"Katsos, Minä olen Äiti. En ole guru." Gurut eivät lähde pois omilta asuinsijoiltaan, voitteko kuvitella? Tätä kutsutaan nimellä
'takhya'. Gurun ei ole tarkoitus lähteä minnekään, hänen on pitää istua paikallaan, ja muiden täytyy tulla hänen luokseen. Sanoin:
"Minä olen Äiti, Minä menen tapaamaan häntä." Tapasin sitten gurun, ja tämä mies, Jagannath, joka oli tullut luokseni – kysyin
gurulta: "Mitä ihmettä teet?

Miksi et avaa hänen Agnyaansa? Hän kärsii niin kovin." Guru sanoi: "Kuka avasi minun Agnyani? Miksi minun pitäisi avata
hänen?" Sanoin: "Sinä olet guru ja mestari." "Entä sitten? Minun guruni ei koskaan avannut minun Agnyaani. Minun piti taistella



egoani vastaan koko ajan, ja siksi minulla on nyt kaikki kunnossa." Sanoin: "Agnya on helppo avata. Miksi et tekisi sitä?"

Niin sitten pyöräytin miehen Agnyaa ja avasin sen, ja hän oli iloinen. Guru sanoi: "Te olette Äiti, teette mitä haluatte. Me emme
tee sitä. Jos heitä ei laita tekemään töitä oivalluksensa eteen, Jos heitä ei laita tekemään töitä edistymisensä eteen, he eivät tule
koskaan kuntoon. Ihmiset ovat sellaisia." Sanoin: "Eivät Minulle." Guru vastasi: "Hyvä on, Te olette Äiti, annatte heille anteeksi,
teette mitä haluatte, yritätte muuttaa ja auttaa heitä. Mutta en minä." Sanoin: "Hyvä on." Sitten mies tuli jalkojeni juureen, ja guru
sanoi: "Sinun pitää ylistää.

Hän on Adi Shakti. Sinun pitää nyt ylistää Häntä." Mies jäi sinne vielä hetkeksi. Kuten sitten olimme paluumatkalla, tämä Baba
Jagannath kertoi Minulle: "Äiti, Luojan kiitos Te avasitte Agnyani." Kysyin: "Mitä tapahtui?" "Kun saavuin guruni luokse, hän antoi
kaksi läimäystä kasvoihini. Hoidin hänen ashramiaan, ja hänen piti olla guruni. Kaksi läimäystä, ja sitten sain roikkua pää
alaspäin kaivon yläpuolella. Jalkani olivat sidottuna köyteen, jolla hän laski minut alas ja veti sitten taas ylös. Hän upotti minut
veteen aina uudestaan ja uudestaan seitsemän kertaa, sitten hän nosti minut pois."

Kysyin: "Miksi hän teki niin?" Hän vastasi: "Minun täytyy tunnustaa, että polttelin silloin tällöin." Sen takia. Kysyin: "Eikö hän
antanut sinulle oivallusta? Polttaisit joka tapauksessa, siinä syy." "Hän halusi minun pääsevän eroon huonoista tavoistani ensin.
Nyt olette avannut Agnyani, ja olen aivan kunnossa." Minusta tämän gurun käytös oli hyvin outoa. Mies kertoi: "Hän lyö meitä.
Hän lyö meitä pienimmästäkin syystä, ja meidän on tehtävä paljon työtä.

Tiedän, että myös monet musiikin gurut tekevät samoin, ja olen tavannut monia, jotka ovat käyneet todella suurten gurujen
luona, ja se, mitä Minulle kerrottiin, oli todella järkyttävää, sillä miksi he eivät sanoneet oppilaille suoraan, että "Katsos, nämä
asiat eivät ole kohdallaan, ja sinun pitää olla tällainen." Mutta gurut sanovat: "Jos heille sanoo näin, he eivät kuuntele. He
ymmärtävät vain lyömistä." Sanoin: "Ba! Mitä puhut? Että he eivät ymmärtäisi muuta kuin lyömistä?" "Kyllä." Koko suhtautuminen
oppilaisiin ei tosiasiassa ole myötätuntoista. On myös olemassa tietysti sellaisia guruja, jotka testaavat oppilaitaan kamalalla
tavalla. Esimerkiksi, Shri Ramdasa.

Tämä ei ollut mitään verrattuna siihen, mitä Raja Janaka teki. He testasivat oppilasta ja antoivat vasta sitten oivalluksen, ja vain
yhdelle tuhannesta. Sen takia meillä on myös niin paljon vääriä guruja, koska oivaltaneet sielut olivat hylänneet heidät testissä.
Tässä tilanteessa meillä on oivalluksen saaneita ihmisiä, ja oikeat gurut ovat tällaisia. Tapasin erään toisen gurun, hän kysyi:
"Miksi annatte oivalluksen kaikille näille kelvottomille ihmisille?" Kysyin. "Miten niin?" Ja paikalla oli muutama sahaja-joogi, ja
guru kysyi: "Kuinka moni voi antaa henkensä Shri Matajin puolesta?" Sanoin: "Miksi haluat heidän henkensä? En Minä halua
heidän henkeään."

Hän sanoi: "Tämä on ensimmäinen vaatimus, minulla on monta, jotka antaisivat henkensä puolestani." Eikä hän ole antanut
heille oivallusta. Tässä vaiheessa, jolloin meillä on etsijöitä, jotka menevät näiden gurujen luo – tietysti väärät gurut voi unohtaa,
mutta myös oikeille guruille – he eivät saa oivallustaan. Mutta te pystytte antamaan heille oivalluksen – kuvitelkaa. Heillä on
suuret ashramit ja kaikkea, mutta he eivät pysty antamaan oivallusta. Mutta te taas pystytte, te kaikki pystytte. Asiahan on näin,
että jos vaikka sytytätte pienen öljylampun, niin se antaa valoa vain itselleen, ei minnekään muualle. Mutta teidän pitää antaa



valo muillekin. Teillä on voimia, te pystytte siihen. Voitte todella muuttaa ihmisiä, voitte parantaa heidät – mutta ette tee sitä.

Tuotte kaikki sairaat Minulle: "Äiti, parantakaa Te." Myös oivallusta varten ihmisiä tuodaan Minulle. Mitä varten? Tiedätte kaikki
kuinka annetaan oivallus, kuinka ihmisiä parannetaan. Tiedätte kaikki. Miksi ette sitten tee sitä? Ensiksi, ehkä ette ole riittävän
kypsiä. Mutta vaikka olisittekin kypsiä, ette ole omaksuneet omia voimianne, ette usko niihin. On hyvä olla nöyrä, mutta on
tiedettävä mikä tämä voima on. Sanotaan vaikka, että joku on kuningas, ja hänet laitetaan valtaistuimelle.

Jos tulee ihmisiä, niin sen sijaan, että he koskevat kuninkaan jalkoja, hän meneekin koskemaan jokaisen jalkoja – sellainen ei ole
nöyryyttä. Se on typeryyttä. Missä tahansa asemassa olettekin, teidän pitää tehdä osuutenne nöyryydellä, eli myötätunnolla.
Kypsyys on sitä, että tiedätte teillä olevan nämä voimat, tiedätte miten säilyttää ne, tiedätte miten kasvaa rauhassa, ja kun
kohtaatte muita ihmisiä, teidän on omaksuttava ne sisäisesti. Saatan olla kotiäiti, laitan ruokaa lastenlapsilleni, teen sitä, teen
tätä. Mutta heti kun istun tuolilleni, tiedän mitä olen. Voitte olla mitä tahansa - voitte olla virkailija, tiskaaja, mitä tahansa, sillä ei
ole mitään merkitystä. Mutta kun kerran olette sahaja-joogi, olette sahaja-joogi. Silloin teidän on osoitettava arvokkuutenne eikä
elettävä heikkouksistanne. Olette paljon parempia kuin kukaan näistä oivaltaneista sieluista, jotka ovat saaneet oivalluksensa
tuhansien vuosien aikana, koska teillä on niin monia voimia.

Mutta heidän itseluottamustaan ja omaksumistaan teillä ei ole. Jotkut sanovat: "Pelkäämme egoa." Miten teillä voisi olla egoa?
Sitä ei enää ole. Vaikka tekisittekin virheitä, se ei haittaa. "Äiti, koskin vasenta jalkaani, koskin oikeaa" – ei mitään merkitystä.
Itseluottamuksen puutteen takia teistä tulee tiukkoja Sahaja Yogassa. Jos olette itsevarmoja, miksi teidän pitäisi olla tiukkoja?
Kaikki kietoutuu yhteen. Ensin teidän on tultava kypsiksi, sen kautta itsevarmoiksi, ja sitten levitettävä Sahaja Yogaa ilman
pelkoa.

Jotkut pelkäävät itseään ja jotkut muita ihmisiä. Se saattaa myös tulla ehdollistumisistanne ja kasvatuksestanne. Tämän päivän
puja on tavallaan hyvin tärkeä, koska kaikki sanoivat: "Äiti, Teidän täytyy olla ankara, Teidän täytyy sanoa ihmisille, Teidän täytyy -
" Sanoin: "Hyvä on, Minä sanon heille." Mutta en mitenkään halua masentaa teitä, ei mitään sellaista; vaan kertoa, mitä voitte
saavuttaa, kuinka pitkälle voitte päästä. Teitä on enemmän kuin tarpeeksi muuttamaan ainakin kymmenen maapalloa,
kymmenen maailmaa - enemmän kuin tarpeeksi. Mutta te hoidatte edelleen omia asioitanne, kannatte huolta itsestänne,
lapsistanne, puolisostanne – sellainen ei toimi. Siihen, kuinka paljon haluatte kasvaa, tämä voima antaa teille voimat. Mutta
meissä on se ongelma, että emme tunne itseämme, emmekä halua tuntea itseämme. Tämän päivän Guru-pujan pitäisi antaa
teille guruuden tila. Jos haluatte, se toimii.

Kaikkialla oleva jumalallinen Voima saa sen varmasti toimimaan. Enemmän kuin te itse, Jumalallisuus haluaa tämän maailman
muuttuvan, Se haluaa muuttaa koko universumin. Te olette sen instrumentteja, ja jos yritätte huijata itseänne, kuka sen estää?
Jos vain nauttii musiikista, toisten seurasta, tai kuulumisesta johonkin kerhoon, tai kokee, että on mukavat juhlat; tai korkeintaan
etsii turvallisuutta lapsilleen ja perheelleen – se ei tuo tyydytystä. Sellainen ei koskaan tyydytä teitä. Tulette tyytyväisiksi
ainoastaan silloin, kun tulette valoiksi, jota annatte muille, ja teette työtä muiden hyväksi. Yritän kertoa teille aina vain uudelleen,
että teillä on nämä voimat, joilla voitte tutkiskella itseänne, todistaa itseänne ja antautua. Sillä mielen tasolla olette nyt
vakuuttuneita Sahaja Yogasta. Tunnetasolla olette vakuuttuneita, että Sahaja Yoga on antanut tunteen rakkaudesta ja
myötätunnosta. Fyysisestä kunnosta tiedätte, että Sahaja Yoga on antanut hyvän terveyden ja luottamuksen terveyteenne.



Nyt teidän pitää vakuuttua myös henkisesti, että olette todella henkisiä ihmisiä, Jumalallisuuden valitsemia; aikaisemmat
elämänne ovat olleet suurta etsimistä, siksi olette syntyneet nyt ja saatte kaikki nämä siunaukset. Omaksukaa.
Persoonallisuutenne omaksuminen on tärkeää. Teidän pitää meditoida, mennä ajatuksettomaan tietoisuuteen ja pitää koko ajan
huomio valppaana. Se on hyvin tärkeää. Milloin mitäkin tarvitaan, milloin jotain tapahtuu, miten meidän pitää toimia – kaikki
tämä tapahtuu teille itsestään, kun olette valppaita ja tietoisia tästä kaikkialla olevasta Voimasta, koko ajan, joka hetki. Minä en
koskaan huolestu. Kaikki ihmettelevät sitä. Minä en huolestu. Miksi?

Minun huoleni hoidetaan. Ihmiset sanovat: "Te matkustatte koko ajan." En Minä matkusta. Istun joko täällä tai siellä, mikä ero
siinä on? Minne Minä matkustan? Älkää siis ajatelko sillä tavalla. Ajatukseton tietoisuus on ensimmäinen kaunis tila, joka teidän
pitää saavuttaa. Se antaa teille rauhan ja todistajuuden nauttia elämän näytelmästä ja kaikista erilaisista ihmisistä samalla kun
itse kasvatte sisällänne. Sahaja-joogeille on tärkeää olla katsomatta toisten virheitä, vaan nähdä omat virheet ja korjata ne. Saan
monia kirjeitä, joissa kerrotaan, että joku nainen, tai joku johtohenkilö tai muu on sellainen ja sellainen: "Äiti, se johtaja aiheuttaa
minulle hankaluuksia, tämä johtaja aiheuttaa hankaluuksia, …" Olen hämmästynyt.

Minä vaihdan johtohenkilön heti, jos huomaan jotain vikaa, niin olen aina tehnyt – jos joku ei ole sopiva, jos jollain on ongelmia,
näin on aina tehty. Mutta se tapa, jolla laitatte huomionne johtajaan, johtuu ehkä kateudesta. Jos johtaja sanoo, että teissä on
jotain vikaa, siitä pitäisi kiittää. Kuka muu sen sanoisi? Olen hyvin ylpeä teistä, olen hyvin onnellinen, koska kenellekään gurulla ei
ennen ole ollut tällaisia oppilaita. Guruna voisin nyt sanoa, että kaikki on valmista, ja olla todella iloinen. Mutta kun näen, että ette
ymmärrä mitä olette saavuttaneet, ettekä halua saada sitä toimimaan, silloin mieleeni tulee Kristuksen vertaus, että jotkut
siemenet putosivat kalliolle. Kaikki hellyytenne ja rakkautenne – Minun on mahdotonta ilmaista tunteitani siitä. Mutta te ette
tiedä miksi olette saaneet oivalluksen, miksi olette täällä, mitä erityistä teissä on, mitä pitää saavuttaa. Te ette tiedä sitä.

Ja se teidän pitää tietää. En sano kuten Kristus, että poistakaa toinen silmänne, leikatkaa irti kätenne – ei mitään sellaista. Teihin
ei kosketa, kehoonne ei kajota, mitään ei oteta pois. Me tarvitsemme tämän kehon. Mutta …, hienojakoisella tasolla Hän tarkoitti,
että jos joku osa kehostanne tekee väärin, teidän pitää kieltää se – hienojakoisella tavalla. Samalla tavalla myös Sahaja
Yogassa, jos tunnette kateutta, yrittäkää selvittää miksi olette kateellinen, miksi olette johtajaa vastaan? Jos johtaja sanoo
sanankin jollekin, heti ollaan kirjoittamassa Minulle. Miksi hän on johtaja, jos ei saa sanoa mitään? Luulen, että nyt olen
ensimmäistä kertaa pystynyt sanomaan teille jotain, jota olen aina empinyt sanoa: "Antaa olla, he ovat vielä pieniä lapsia, ei se
haittaa." Mutta tämän jälkeen teidän on kasvettava, kasvettava joka tavalla.

En vain voi ymmärtää. Sellaiset, jotka ovat saaneet oivalluksen ilman voimaa nostaa kundaliini, tekevät paljon työtä. Kun taas
teillä kaikilla on voima nostaa kundaliini, parantaa ihmisiä ja puhua Sahaja Yogasta, ja olette hyvin järkeviä. Mutta missä teidän
huomionne on, en ymmärrä sitä. Tämän päivän puheeni ei saa millään tavalla loukata teitä, koska en halua mitään sellaista. Mikä
tahansa teidän tilanteenne onkin, hyväksyn sen. Mutta jos ette itse halua hyväksyä sitä tilannetta, mistä kerroin mitä teidän tulisi
tehdä. Tämä varmasti kohottaa nopeasti henkisyyttänne - aivan varmasti. Siitä ei ole epäilystäkään. On hyvin tärkeää nähdä itse
mitä itsessä on vikana. Olettehan joka tapauksessa olleet totuuden etsijöitä jo iät ja ajat, ja nyt olette tulleet tänne ja löytäneet
totuuden.



Yrittäkää siis samaistua totuuteen, siinä kaikki. Ja todellisuuteen. Jos samaistutte totuuteen ja todellisuuteen, Sahasraranne on
täysin auki. Aivan varmasti. Totuus on Sahasrarassanne. Ja kun totuus tulee teihin, yllätytte, että totuus on rakkaus ja rakkaus
on totuus – puhdas rakkaus. Se tuottaa todella suurta iloa, ja kaikki 'niranandat', joita haluatte itsellenne, tulette saamaan ne, jos
ymmärrätte tämän yksinkertaisen yhtälön: absoluuttinen totuus on absoluuttista rakkautta. Minulla ei ole mitään odotuksia.
Minun on sanottava, että olen enemmän kuin tyytyväinen. Mitä Itseeni tulee, luulen, että olen tehnyt työni.

Mutta nyt teidän täytyy ottaa se itsellenne ja oltava vastuullisia ja saatava kaikki toimimaan. Olin niin iloinen, kun joka paikassa
johtajat sanoivat: "Äiti, Teidän ei tarvitse matkustaa, me otamme kaiken vastuullemme. Me hoidamme kaiken." Mutta teidän on
kaikkien tuettava johtajianne ja tehtävä asialle jotain. Joskus johtohenkilöt eivät todellakaan pysty ymmärtämään, miksi ihmisillä
on kaikista asioista omat mielipiteensä. Teidän on kaikkien lähdettävä liikkeelle. Esimerkiksi, kun omassa maassamme
halusimme poistaa orjuuden, kaikki liittyivät yhteen sen saavuttamiseksi. Kun täällä taas on ihmisiä, jotka haluavat kukistaa
johtohenkilöt, panna heidät matalaksi, pilkata heitä, muodostaa ryhmiä. Näinkö me saamme asiat toimimaan? Teidän kaikkien
on tuettava johtajaa.

Teidän kaikkien on lähdettävä liikkeelle ja tehtävä mitä johtaja käskee. Jos johtajassa on jotain vikaa, Minä puhun hänelle ja
laitan hänet ojennukseen, sen lupaan. Mutta älkää te yrittäkö löytää vikoja. Johtajat kysyvät aina Minulta ennen kuin tekevät
mitään. Yrittäkää siis totella johtajia, kaikkea mitä he sanovat, laittakaa kaikki voimanne siihen. Koska Minulle valitetaan, että te
ette kuuntele heitä – olen todella yllättynyt. Eilen näitte tämän miehen soittavan sitaria. Teidän olisi pitänyt kysyä hänen
gurustaan. Hänen gurunsa oli hänen oma isänsä, jolla oli tapana lyödä häntä, ja hänen isoisänsä myös. Mutta hänellä oli
sellainen halu oppia ja tulla joksikin, että hän ei välittänyt lainkaan: "Lyö ja tee minulle mitä haluat, pane vankilaan, mutta tee
minusta hyvä artisti."

Sahaja Yoga on samanlaista. Sillä tässä on - voitte kutsua sitä puutteeksi - Sahaja Yoga ei ole mikään sotilaallinen juttu, se on
vain puhdasta, yksinkertaista Äidin rakkautta. Ja tietysti jokainen äiti haluaa lapsensa olevan suurenmoinen, saavan kaikki
äitinsä voimat – äiti varmasti haluaa sitä. Miten äiti tekee sen, miten hän saa sen onnistumaan, se on hänen oma ongelmansa.
Mutta se, miten te omaksutte sen ja käytätte sitä, on teidän ongelmanne. Kumarran aina teitä oivalluksen saaneita, koska
mielestäni maan päällä ei koskaan ole ollut näin monta pyhimystä. Mutta pyhimyksellisyyden on oltava täydellistä. Ilman sitä
ette pysty auttamaan edes perheitänne, saati omia maitanne, eikä ainakaan koko maailmaa. Nyt tarvitaan heräämisenne
kasvattamista, henkisyytenne kasvattamista, menemistä sen täydellisen tuen ja antautumisen valtakuntaan, joka on spontaani
Sahaja Yoga -liike. Jumala siunatkoon teitä kaikkia.

Yksinkertaisesti sanottuna teidän pitää palvoa itseänne. Hyvä.  
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Olemme täällä tänään palvomassa Shri Krishnaa. Kuten tiedätte, Shri Krishna on Vishnun inkarnaatio. Ja Vishnu on tämän
maailmankaikkeuden suojelija. Kun tämä koko maailma luotiin, oli välttämätöntä luoda myös suojelija koska muuten maailma
olisi täysin tuhoutunut jos se olisi jäänyt ilman suojelijaa, ja miten ihmisetkin elävät, he olisivat voineet tehdä mitä vain tälle
maailmalle. Mutta Vishnu on suojelija. Hän on suojelija ja vain Hän ottaa inkarnaation. Toki joskus myös Brahmadeva otti
inkarnaation, mutta hän inkarnoituu vain muodoissa. Evoluution prosessissamme Hän on ottanut erilaisia muotoja. Hän tuli
maan päälle eri tavoilla. Mutta silti Hänellä oli, kuten sanotaan, kaksitoista kahdestoista oli Shri Rama ja kymmenenteen asti Hän
oli siellä. Hän loi ympärilleen ilmapiirin suurille profeetoille, jotta he voisivat suojella tämän universumin dharmaa.

Joten säilyttämisen perusta on dharma, ja kuten tiedätte, se on kaikista tärkein perusta henkiselle elämälle. Mitä tahansa tässä
dharmassa tuli perustaa, se tuli perustaa tasapainoon. Ihmisillä oli tapa mennä äärimmäisyyksiin kaikessa. Joten hän loi meihin
tasapainon. Dharman ensi periaate oli luoda tasapaino. Jos ihmisellä ei ole tasapainoa, hän ei voi nousta ylös. Se on
yksinkertaista. Jos lentokoneenne ei ole tasapainossa, ette voi nousta. Jos laivanne ei ole tasapainossa, se ei voi liikkua.
Samalla lailla, ensin ihmisten tuli saavuttaa tasapaino.

Mutta he syntyvät eri kapasiteettien ja mahdollisuuksien kanssa. Sanoin: "Ya Devi sarva bhuteshu Jhati rupena samstita." joka
tarkoittaa että kyvyt ovat erilaisia. He syntyvät eri kykyjen, kasvojen ja värien kanssa koska pitää olla vaihtelua. Jos kaikki
näyttäisivät samalta, he näyttäisivät kuin roboteilta. Joten kaikki ovat luotuja eri tavalla, suhteessa heidän maahansa ja heidän
vanhempiinsa. Kaikki tämä on Shri Vishnun periaatteen järjestämää, Hän loi tämän maailman eri vaihteluilla. Hän antoi vaihtelua
ja Shri Krishna on sen mestari. Kun Shri Krishna tuli ihmiset olivat hyvin vakavia ja heistä oli tullut ritualistisia. Syynä oli että
Rama tuli ja hän puhui maryadoista, ja nämä maryadat tekivät ihmisistä äärimmäisen, äärimmäisen pidättyväisiä.

Tuossa pidättyväisyydessään ihmiset kadottivat ilon tunteen, kauneuden tunteen, vaihtelun tunteen. Shri Krishnan inkarnaatio
tuli kuten sanomme, Sampurna:na Se on täydellinen koska Hänellä on 16 terälehteä. Kuten kuulla on 16 kala:a, Hänellä oli 16
terälehteä joten Hän on se jota kutsumme Sampurna:ksi ja Purnima:ksi, joka on täysikuu. Hänen inkarnaationsa
täydellisyydessä, Vishnun inkarnaatiossa Vishnusta moniin muihin inkarnaatioihin Hän tuli täydellisenä inkarnaationa; totaalinen
Shri Vishnu manifestoitui. Eli mitä Raman inkarnaatiosta puuttuikin, Hän toi sitä tullessaan. Kuten tiedätte että keskellä -
oikeassa sydämessä on kaksitoista terälehteä. Tällä Hän näytti monia asioita jotka ihmiset ohittavat täysin, koska valitettavasti
Gita kirjoitettiin. Kun Gita kirjoitettiin, ihmiset seurasivat tuota kirjaa sana sanalta, ilman ymmärrystä. Ja Gitassa Hänen viestinsä
ei ikinä ollut rauhan viestiä. Hän ei sanonut että teidän tulee olla rauhanomaisia.

Se oli hieman kuin Jihadia. Hän sanoi Arjunalle: "Sinun täytyy taistella. Nyt sinun täytyy taistella dharman vuoksi, totuuden vuoksi
ja sinun täytyy taistella." Ja Arjuna sanoi: "En voi tappaa setiäni ja isoisääni ja sukulaisiani." Hän sanoi: "Ketä sinä olet
tappamassa, he ovat jo kuolleita." Koska heillä ei ole dharmaa. Jos teillä ei ole dharmaa, olette jo kuolleita. Joten mitä tapettavaa
tai säästettävää on ja sen näemme nyt modernina aikana, erityisesti Amerikassa joka on Vishuddhin maa. Heillä ei ole dharmaa
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joten he ovat jo kuolleita, huumattuja tai miksi sitä kutsuttekin, sairauksien pelossa eläviä. He ovat jo kuolleita ja keitä te olette
tappamassa?

Ja tämän viestin Hän antoi Arjunalle Khurukshetrassa. Mutta hän sanoi: "Pyysit minua tappamaan nämä kaikki ihmiset koska
minussa on dharma. Tapan heidät, hyvä on. Mutta mitä tämän jälkeen?" Mitä on sen takana? Ja Hän kuvailee Sahaja Yogaa.
Tämän takana on Sahaja Yoga. Ensin toisessa luvussa hän kuvailee mitä on Stita PrAgnya, ihminen joka on tasapainossa. Sitten
hän sanoo että se ihminen ei ole koskaan vihainen. Hän ei koskaan tulistu.

Sisällään hän on täydellisessä rauhassa. Mitä hän myöhemmin kuvailee, on moderni aika, tai voimme sanoa että meidän Sahaja
Yogamme jossa hän kertoo millainen ihmisestä tulee tulla. Hän ei kertonut miten sellaiseksi tullaan, mutta Hän kuvailee kuin
Kristusta kun Hän sanoo että jos joku lyö teitä poskelle, kääntäkää hänelle toinenkin poski. Tämä kaikki on tulevaisuuden Sahaja
yogien kuvailua. Ei sinä aikana kun Kauravat taistelivat Pandavia vastaan. Se ei ollut sitä aikaa. Sen taistelun aikana Hän kertoi
että jos tulet Stita PrAgnya:ksi, voit ylittää kaikki nämä ongelmat, kaiken tämän ymmärryksen jota teillä on ja voitte tulla
täydellisen rauhalliseksi itsenne kanssa. Joten yhtäällä Hän kertoi että teidän tulee taistella. Nyt modernina aikana ei tarvitse
taistella Khauravia vastaan, ei ole Khauravia. Viisi Pandavaa taistelevat Khauravia vastaan.

Mitä nämä viisi Pandavaa ovat? Ne ovat meidän aistimme, tai voimme kutsua heitä kosmokseksi, joka on jaettu eri
elementteihin. Yhdellä puolella heidän täytyy taistella Khauravia vastaan jotka ovat meidän sisällämme. Ja siellä on sata
Khauravaa, ei vain yhtä. Pidemmälle vietynä, voi sanoa että luonnon täytyy taistella vastaan jotakin joka on luonnon vihollinen.
Ihmiset sanovat että viha on luonnollista, ärsyyntyminen on luonnollista, aggressiivisuus on luonnollista. Se ei ole. Viha ja kaikki
nämä asiat ovat ehkä olleet luonnollisia, täytyy ymmärtää että meillä on luonnollinen ylösnousemus. On luonnollista päästä
ylöspäin. It is natural to be Stitha prAgnya.

On luonnollista olla Sahaja Yogi. Tämä on myös meissä valmiiksi rakennettuna. Esimerkiksi siemen on siemen. Kun se on
siemen kutsumme sitä siemeneksi. Hyvä on se on siemen, mutta kun se itää siitä tulee puu. Joten siemenessä on luonnollisesti
myös tulevaisuus, ne kaikki tuhannet tulevat puut ovat myös siinä siemenessä. Ja kuten tiedätte, on tekeillä koe jossa yhdestä
siemenestä saadaan vähintään tuhansia pienen pieniä versoja, ja niistä kaikista voidaan saada puita tai kasveja. Tämä on uusi
asia joka on tullut esiin. Kun Hän sanoi että teidän tulee olla Stita PrAgnya, Hän tarkoitti että teidän tulee saavuttaa tasapaino.
Hän kertoi tämän ja sota oli käynnissä.

Kun he sotivat, hyvä on, silloin täytyy tehdä niin. Jos olette sodassa, jos teidän täytyy tappaa heitä, siis olkoon niin. Mutta
jälkeenpäin, kun se on ohi, teidän täytyy rakentaa henkistä ymmärrystänne. Henkisen ymmärryksen kasvattaminen on meidän
työtämme ja sitä meidän täytyy tehdä. Ei pelkää dharmaa. Monet Sahaja yogit ajattelevat että he ovat dharmassa joten he ovat
kunnossa. He työskentelevät dharmassa, he elävät dharmista elämää. He ovatkin. Olen yllättynyt ja iloinen että he elävät niin.
Mutta se ei ole loppupiste.

Se on tasapainon ja oman tasapainotuksen paikka. Teidän täytyy jatkaa kasvatamalla henkistä itseänne ja levittämällä sitä.
Tämä on Shri Krishan työtä sillä Hän kommunikoi kaikkialle. kuten tiedätte, Amerikka kommunikoi kaikkialle - väärällä lailla -



mutta kommunikoi kuitenkin. Sillä on tietokoneita, sillä on näitä, kaikenlaisia kommunikoinnin välineitä koska heihin sisään
rakennettuna yhteydenpito. Mutta koska he eivät usko Shri Krishnaan tai dharmaan, perusta on itsessään väärä, ja tällä väärällä
perustalla he ovat alkaneet levittää. Tällä hyvin väärällä perustalla he ovat alkaneet levittää kaikkea likaista ja rumaa, en tiedä
miksi sitä kutsuisin, se on ihmistä vastaan, se on nousemustamme vastaan, se on Jumalaa vastaan. Ja tätä kaikkea he tekevät.
Miksi? Miksi he tekevät mitä heidän ei tulisi tehdä?

Luulen että on kyse älystä. Heidän älynsä joka on myös aivot, joka on Virat:an istuin. Voitteko kuvitella? Se on Virat:an istuin.
Mitä he tekevät älyllään? He sanovat sen olevan luonnollista. On luonnollista olla epädharminen. On luonnollista olla hyökkäävä.
On luonnollista olla rahanahne. Kaikki mitä heillä on on luonnollista heidän mukaansa, älyllään he ovat jotenkin pystyneet
todistamaan teidän järjellenne että nämä asiat olisivat oikein.

Että ilman näitä asioita ette voisi olla olemassa. Ja tämän on tarkoitus olla heidän kulttuuriaan. Nyt tämä on kulttuuri kaikkialla,
ei pelkästään koko Amerikassa, tällainen joutava kulttuuri hyväksytään älyn takia. He ovat paljon älykkäämpiä. Kun näet ihmisen
joka aina ajattelee rahaa ja sitä ja tätä hänestä tulee luonnollisesti älykäs ja sillä lailla terävä. Hänestä tulee älykäs. Hänestä
tulee älykäs niin että hän luulee tietävänsä kaiken. Hän alkaa ajatella että tietää kaiken ja että mitä tahansa hän tekee se on
oikein. Miten tahansa hän käyttäytyy on oikein. Joten nämä Pandavat jotka ovat hänen sisällään, nämä elementit joita hänessä
on hän käyttää niitä tarkoitukseen joka on tuhoisaa, täysin tuhoisaa - Jumalan vastaista.

Eikä hän ole tietoinen koska hänen älynsä antaa aina oikutuksia. Mikä tahansa on oikeutettua. Hän on myös antanut niin paljon
aivoja näille älyköille että he yrittävät käydä dharmaa vastaan. Esimerkiksi, jopa Shri Krishnan elämää he yrittävät kuvailla
sanomalla että Shri krishnalla oli viisi vaimoa ja että myöhemmin Hänellä oli kuusitoista vaimoa. Itse asiassa nämä olivat Hänen
voimansa. Mutta ymmärtämättä mitä Shri krishna oli, koska äly on ällöttävää joutavuutta se ei johda teitä oikeaan ajatteluun;
aina väärään ajatteluun, se liikuttaa teitä koska haluatte oikeutusta kaikelle ja tämä oikeutus auttaa teitä elämään itsenne
kanssa. Normaalisti muuten ette voi elää itsenne kanssa. On hyvin vaikeaa elää elämää joka on epädharmista, joka on
aggressiivista, jota voisi kutsua, sodan lietsomis-elämäksi. Mutta niin he elävät. Joten kaikki mitä ihmiseltä odotetaan, juuri
tämän vastakohtaa, tämän kontrastia, eletään kaikissa näissä läntisissä kulttuureissa.. Voitte selvästi nähdä heidän
oikeuttamisensa.

Epämoraalisuus oikeutetaan. Tuli eräs herra Freud. Hän tuli jopa Kristuksen tilalle. Tietenkin hänen oli tultava sillä Kristus oli
jopa ankarampi kuin Muhammed Sahib joka sanoi että jos silmänne tekevät väärää, silloin tulee ottaa toinen silmä pois, ja kuka
tahansa jonka käsi pilaa itseään, käsi tulee leikata irti. Luulen, että useimmat eurooppalaiset ja amerikkalaiset olisivat
yksikätisiä, luulen Kristuksen mukaan. Jumalan kiitos etteivät seuranneet Häntä niin pitkälle. Muhammed Sahib ajatteli myös
että Kristus on tehnyt niin paljon miehille, miksemme tekisi jotain myös naisille, joten Hän teki jotain myös naisille. He
kummatkin olivat ihmisille liikaa. He eivät ymmärtäneet sitä. Kuka ottaa silmänsä irti tuon takia?

He ovat älykkäitä. Jos he katsovat monia naisia, on aina oikeutus - se on luonnollista. Oletko nähnyt minkään eläimen toimivan
niin jos eläimet ovat luonnollisia olentoja? Olemme pahempia kuin eläimet. Ja minkä sotkun olemme saaneet aikaan tällä
ymmärryksellä näitten älykköjen välityksellä jotka kertovat meille jotain ja me hyväksymme sen. tämä on yksi ongelmista jos
ihminen on älykäs, hän dominoi. Esimerkiksi joku muoti alkaa. Me kaikki seuraamme sitä. Se on muotia. Mutta miksi
seuraamme sitä? Se on muotia.



Jonkun yrittäjän älykkyys voi tehdä meidät täysin typeräksi. Mutta ei ihmisiä jotka ovat viisaita. He sanovat: "Nyt riittää, tämä on
jo koettu." On kyse moraalista. Sitä harjoitetaan huonoiten Lännessä, vielä huonommin kuin eläimillä. Ja niin nykyään kärsitään.
He kärsivät monista sairauksista, kaikista niistä ongelmista. Toinen asia jota aina oikeutamme on väkivalta. Nyt Kurukshetrassa
ei ole sota käynnissä. Mutta väkivaltaa on kaikkialla.

Amerikassa se on hirvittävää. Kun tyttäreni meni hän otti pois kaikki korunsa, ja nantoi ne Minulle. Hän sanoi: "Äiti, en voi viedä
näitä." Tytölle ei annettu mitään. Keinotekoisia esineitä annettiin hänelle koska teidät voidaan tappaa sen takia. En sano että niin
olisi vain Amerikassa. Se on kaikkialla. Koska Amerikka on kaikkien guru. Se alkaa Amerikasta, se guruus ja ihmiset vain
seuraavat sokeana. Joten väkivalta on nyt tulossa meidän elokuviimme, intialaisiin elokuviin myös, he ovat ryhtyneet
vastarintaan.

Ehkä se on meille liikaa. Mutta tämä juttu että voitte tappaa kenet tahansa, jos jatkatte tällä lailla, jos se on mahtavuuden kriteeri
silloin Rwandalaiset ihmiset asetetaan korkeimmalle evoluution prosessissa. Ihmisten tappaminen ei ole sallittua. Älä tapa.
Muslimit tappavat. Kaikki tappavat kaikkia. Eräänä päivänä he tappoivat hyvin kiltin miehen Initassa syyttä suotta. Tämä
hyökkäävyyden idea vie teidät lopulta tappamaan. Ette pysty luomaan edes muurahaista. Miten voitte tappaa ihmisiä noin vain?

Tietenkin tämä tappamisen toiminta on viety ääriinsä asti, niin kuin Hitlar luuli olevansa maailman huippu. Tämä on samaa, että
vain unohdatte mitä te olette ja egonne takia oletatte että olette jotain suurta. Myös Sahaja Yogassa olen hiljattain törmännyt
ihmisiin jotka sanovat olevansa jumalia, olevansa deitejä ja mitä vain. Tämä egon toiminta saa energiansa älyltänne, ja ihmisen
suurin vihollinen on hänen älynsä, Luulen. koska se on niin rajoittunut, se on niin ehdollistunut, se on niin röyhkeä, ja se on sokea.
Viisaus on ihan eri juttu. Viisautta ette löydä kouluista, yliopistoista tai mistään. Mistä voitte siis saada viisautta? Saatte sen
Hengeltänne, joka antaa täydellisen kuvan siitä mikä on oikein ja mikä väärin. Mikä tahansa on väärin, sen äly hyväksyy aina.

Äly ei ole viisautta, ymmärtäkää se. ne ovat kaksi asiaa - viisaus ja älykkyys. Krisha oli tunnettu diplomaattina. Hänellä oli
Jumalainen diplomatia. Mitä se tarkoittaa? Hän oli hyvin älykäs, ei epäilystä. Ilman sitä ei onnistu. Olen tavannut ihmisiä jotka
ovat korkeassa asemassa jotka eivät ole kovin älykkäitä, Olen nähnyt että älykkyys on vaarallinen asia. Joten Shri Krishna, Hän
käyttää Älykkyyttään. Hän on silkkaa voimaa.

Mikään ei voi dominoida Häntä. Myöskään Hänen älynsä ei voi dominoida Häntä. Hän käyttää älyänsä. Näiden kahden ero teidän
tulisi ymmärtää. Teidän pitää pystyä käyttämään älyänne ja teidän älynne ei saa dominoida teitä. Hän käytti älyään jolla Hän
ratkoi monia ongelmia.. Hänen diplomatiansa oli käyttää Hänen älyään ja käyttää sitä Jumalaiseen tarkoitukseen. Koko ajan
Jumalainen Hänessä auttoi Häntä käyttämään älyään. Ero on, että olemme älymme orjia ja Hän on älynsä mestari; ei pelkän sen,
vaan kaiken. Hän on ehdollistumiensa mestari, tunteidensa mestari, ruumiinsa mestari. Hän on kaiken mestari.



Ja kun hallitsette sen, näette älynne hyvin selvästi. ah, nyt se ehdottaa tätä. Näin ei ole. Tämä äly voi antaa mukamas positiivisia
ideoita että kuin olisitte koko maailman herra. Se on mukamas positiivista. Tai sama äly voi antaa ajatuksen että ette ole mitään.
Tämä äly ottaa teistä otteen. Nyt teitä ei johdata älynne, vaan viisautenne, kun olette Sahaja Yogeja. Teillä on väline sen
tuntemiseen - värähtelyistänne voitte ymmärtää mikä on hyvää ja mikä huonoa. Ja joskus voitte nähdä, ihmisinä, kun äly
vaikuttaa.

Mutta Sahaja Yogalla voitte punnita, mitä tämä äly teille kertoo. Mutta tämän älyn täytyy pureutua siihen mikä on tärkeintä;
hienojakoiseen asiaan kuinka tämä äly tulee meille. Äly on tullut meille koska aivomme alkoivat aktivoitua hyvin aikaisin. Olen
nähnyt hyvin älykkäitä lapsia, mutta heillä ei ole viisautta. Jos vain - pelkät aivot kehittyvät liikaa, jos vaikka äiti on hyvin, älykäs
nainen ja isän täytyy olla älykäs, permiä on hyvää, niin he saavat sen. Tai ehkä olosuhteet, jos synnytte tiettyyn maahan teistä
tulee yhtäkkiä hyvin älykäs. Olen nähnyt kuinka amerikkalaiset lukevat koko ajan. Aina näette heidät lukemassa. Jopa
englantilaiset lukevat. Mutten tiedä mikä kaiken lukemisen lopputulos on. He lukevat joka kirjan.

Jos kysytte mikä tietokone on, he tietävät tietokoneet, tämän ja tuon ja kaiken. . . En edes tiedä kuinka televisioni sammutetaan.
Jos kysyt heiltä televisiosta he tietävät. . . Kaikista mekaanisista asioista he tietävät. Politiikasta he tietävät kaikkea, kenen isä
se oli ja he kertovat teille kaiken, "Ei, ei, ei, tämä oli niin ja näin." Tämä on kaikki avidya:a, ei tietoa.

Se on epätietoa. He ajattelevat olevansa hyvin älykkäitä koska he tietävät kaikesta kaiken. Nyt tällä älyllään, kun tietoisuus tulee
mukaan he alkavat luoda älykkäitä ideoita. Varsinkin Amerikassa olen nähnyt lapsille on olemassa kaikkia asioita joilla heiltä
saadaan rahaa. Esimerkiksi on olemassa pehmolelu tai jokin jolla on syntymäpäivä. Voitteko kuvitella? On syntymäpäivä ja
joskus, ihmiset viettävät suuria juhlia moisen takia. Sitten he keksivät että pidetään syntymäpäivät koirille, joten heillä on
syntymäpäivät koirille. Kuka tahansa voi syöttää heihin ideoita. Ja on organisaatioita joissa sanotaan: "Kun olette kuolemassa,
kertokaa mitä pukua haluatte pitää, mitä solmiota haluatte pitää, mitkä kengät, mitkä vaatteet, ja sitten mihin, minkälaiseen
arkkuun haluatte mennä - muoviseen, vai puiseen, vai siihen tai tähän."

Tarkoitan. . . Sitä pitää kuvailla niin pitkälle että jotkut sanovat, "Jäädyttäkää meidät niin olemme sitten siellä." Luulen että pahin
asia, erityisesti Euroopassa on että on markkinoitu ja mainostettu tämä lomalle lähtemisen juttu. Vaikkapa Italiassa, jos ihminen
ei mene lomalle, hän sanoo: "Elämässäni on kriisi." "Mitä?" "En voinut mennä lomalle." He sanovat että sinne on pakko mennä,
ruskettaa kasvonne, olla siellä hotelleissa, niin monia hotelleja ilmestyy. Kaikkien täytyy mennä ulos.

Olin varsin yllättynyt kun koko Milano oli suljettu yhdeksi kuukaudeksi. Siellä ei ollut ketään. Luulen että olisi parempi että
menisivät viidakkoon se olisi parempi idea. Oppisivat enemmän kuin hukkaamalla aikaansa rannoilla. He pilaavat rannat. Heillä
ei ole kunnioitusta merta kohtaan joka on Isä. Heillä ei ole kunnioitusta toisiaan kohtaan. Naiset yrittävät laihduttaa ja näyttää
kivalta jotta voisivat olla alasti. Koko teollisuus on huonoa. Jos joku kysyisi että lähdenkö rannalle, En lähtisi.

Vihaisin mennä paikkaan jossa on niin paljon tyhmiä naisia auringossa yrittämässä ruskettaa itseään. Miten tämän typerän
idean voi hyväksyä jos olette älykäs? On niin paljon laajalle levinneitä ideoita, suurin osa tulee Amerikasta, joita te ihmiset



seuraatte. kuten sanoin Amerikka on guru kaikille itämaalaisille kaikille eurooppalaisille, englantilaisille ja kaikille. Ja toinen asia
tapahtuu. Katsokaa ilmapiiriä jossa elätte. Erityisesti Englannisssa huomasin. He eivät ole mitään, tiedättehän. Oli
roskansiivooja joka tuli taloomme ja kanssamme oli eräs presidentti Haagin korkeasta oikeudesta, maailman korkeasta
oikeudesta. Sanoin hänelle: "Nämä kaikki roskat täytyy siivota."

"Se on liikaa!" Kuten tavallista he ovat hyvin, En tiedä miten sanoisin, typerästi ylpeitä itsestään. "Ette ymmärrä." Sanoin,
"Paljonko haluatte?" Annoin hänelle kymmenen puntaa. Tuolloin kymmenen puntaa oli iso raha. Hän sanoi: "Ette ymmärrä lakeja,
te olette intialaisia, neekereitä, sitä tätä." Tämä herrasmies joka oli luonamme tuli ulos ja kysyi: "Miksi huudatte täällä?" "Senkin
neekeri ette ymmärrä mitään lakeja." Hän on maailman korkean oikeuden johtaja ja tämä englantilainen typerys puhui näin.

Englantilaiset ovat todella todella tyhmiä ihmisiä koska heidän älynsä ei ikinä kerro heille etteivät he ole mitään. Mistä olette
ylpeä? He ovat niin tyhmiä. En tiedä, ehkä äly on jäätynyt siellä kylmässä tai jotain, mutta he luulevat olevansa niin älykkäitä.
Heidän oppineisuutensa oli kunnossa, mutta olin tyrmistynyt kun koulutuksen alussa heillä oli, he sanoivat että tummat ihmiset
ovat kuin hirviöitä. Siitä on kirjotettu monta kirjaakin, ja he hyväksyivät että tummat ovat kuin hirviöitä näiden ihmisten eläessä,
kuin en edes tiedä miten, aikaan kun tummat olivat paljon pidemmällä kehityksessä. Näen että tällainen idea on myös täällä
olemassa Näen että englantilaiset, ajattelevat loputtomia itsestään. Mutta eivät ymmärrä etteivät tiedä mitään. Heillä ei ole
viisautta. He asuivat Intiassa 300 vuotta.

He eivät ikinä oppineet Intiassa mitään. Voitteko kuvitella heidän viisauttaan? Heidän oppineisuutensa, jotkut heistä, mutta silti
monimerkityksisiä. Vaikkapa Bernard Shaw oli mielestäni monimerkityksinen. Hän on hieno kirjailija, mutta monimerkityksinen.
Ja sitten ne ranskalaiset, voi Jumala. He kieltävät Shri Krishnan helposti voitte sen nähdä ranskalaisissa. Ranskalaiset halusivat
olla parhaimpia diplomatiassa. Heillä ei ole lainkaan diplomatiaa. Hyödytöntä porukkaa.

He tekivät puhelimesta Intiassa samaa kuin ovat sen itse pilanneet. He aloittivat juomiskultin. Voitteko kuvitella Shri Krishnan
juomassa näitä kaikkia? Heillä on sanakirja juomisesta ja kaikesta. Kirjoja ja taas kirjoja kirjoitetaan. Kuvitelkaa kuinka kukaan
kehittynyt ihminen voisi hyväksyä tällaista joutavaa kulttuuria että teidän tulee tietää mitä kuuluu juoda, mitä ostaa, mitä laittaa
siihen minkälaiset lasit laitetaan? He ovat kaikki vain yksiä juomalaseja. Miten he voivat hyväksyä sellaisen asian joka on niin
tyhmää, kuinka se on yhteisön hyväksymä? Prostituutio on toinen yhteisön hyväksymä asia. Moraalissa he ovat täysin kieltäneet
Shri Krishnan periaatteen.

Kuinka he tuhoavatkaan kansaansa ja kaiken hakkaaminen on rasismia. Luuletteko että voitte iholla erottaa ihmisiä?
Vastakohtana sanoisin että tummat, erityisesti Intiassa; he ovat paljon kehittyneempiä kuin kaikki valkoiset ihot yhdessä, koska
heillä on viisautta. He ovat viisaampia ihmisiä. Mutta nämä valkoihoiset, he ovat menossa - tarkoitan, kuinka he saivat
Amerikan? He dominoivat niin paljon, he valloittivat sen, he jäivät sinne asumaan. Näitte eilen Sierra Nevadasta kuink ihmiset
uskoivat viisauteen ja kuinka he elivät. Heiltä otettiin kaikki maat pois. Jokainen on nyt mukavasti Amerikan omistaja. Kuinka?

He ovat tunkeutujia. Tulitte toisesta maasta, surmasitte tuhansia ihmisiä ilman syyllisyydentuntoa siitä. Se tarkoittaa että he
eivät ole edes ihmisiä. Ja jäivät asumaan amerikkalaisina. En tiedä kuinka tämä sana "Amerikka" on tullut, mutta jos se



tarkoittaa "amar" sitä he eivät ole. Jos tarkoittaa "a mericas" sitä he eivät ole. Kummin vain en tiedä miten se sana tuli ja
minkälaisen tarkoituksen he siihen yhdistävät, mutta heidän älynsä kasvoi paljon enemmän. Miksi? Taas rahanahneuden takia.
En ymmärrä taloutta.

Ja kun he ovat luoneet tämän talouden, langoistaan jotka tulevat heidän päistään joka on ajanut kaikki maat lamaan, kaikkiin
petkutuksiin ja mafian syntyyn. Se on tämän heidän taloutensa saavutus. Sahaja talous on hyvin erilaista. Emme ole loukussa
näihin tyhmiin ideoihin jotka ovat taloudessa kaikkialla. Se ei ole muuta kuin hyväksikäyttöä. Se on kaupittelua. Kuinka tehdä
vaikutus ihmisiin, kuinka myydä asioita, kuinka tämä ja tuo tehdään. Tämä ei ole mitään muuta kuin taloudellista
aggressiivisuutta. Missä on Shri Krishna? Hän oli kuningas ja Hän eli kuin kuningas.

Mutta hän asui myös hyvin vaatimattomassa kodissa Gokul:issa. Hän ei ollut riippuvainen. Ensi asia on miten he ovat riipuvaisia
rahasta, mikä tahansa voidaan oikeuttaa rahan saamisella. Kerran menimme erääseen hotelliin Intiassa. Meillä oli
amerikkalaisia ystäviä ja kuten tavallista, kukaan ei voi syödä kuten amerikkalaiset, tiedättehän. Intialaiset eivät pysty siihen. He
syövät paljon. Siis he söivät, söivät, söivät, mutta emme voineet tulla toimeen, suoraan sanoen, emme ole hyviä. Hetken jälkeen
he sanoivat: "Lopetitteko jo?" Sanoin, "Kyllä."

"Hyvä on." he kutsuivat tarjoilijan, "Pakatakaa tämä." Sanoin: "Mitä? Miksi pakata tuo?" "Maksoimme siitä." "Maksoitte siitä
mutta... Intiassa kukaan ei syö toisen syömästä annoksesta." "Ei pakatakaa vaan." He eivät lainkaan häpeilleet; häpeämätöntä.
Sanoin: "Emme tee näin Intiassa." "Miksi ei?"

Sanoin: "Se on huonoja tapoja." "Mutta maksoimme siitä. Kun siitä on kerran maksettu, ei se ole huonja tapoja." Sanoin, "Emme
halua tätä pakattavan." "Me otamme sen. Syömme sen myöhemmin. Syömme sen illalla." Olin yllättynyt että tuollaiset surkeat
ihmiset sanovat olevansa rikkaita ja ajattelevat itsesttän valtavia; todella surkeaa. Amerikkalaiset ovat pintapuolisen mukavia.
Kerron sen. Kokemukseni mukaan he eivät ole kuin englantilaiset jotka halveksuvat kaikkia. Sellaista et tunne heidän kanssaan.

Mutta he ovat pinnallisia. Annatte heille kymmenen prosenttia; he eivät anna edes yhtä. Heillä ei ole järkeä; täysin
häpeilemätöntä. Miksi? Koko juttu on, 'Me maksoimme siitä'. Kun menette mihin vain, johonkin ravintolaan tai mihin vaan,
hämmästytte. He pakkaavat teille mukaan jos jotain jää yli Amerikassa. Näin käy. Niin pitkälle he menevät surkeudessaan ilman
mitään häpeää. Ja Sahaja Yogassa ei ole surkeutta.

Ette voi olla surkea. Teidän täytyy olla antelias. Teidän täytyy olla antava. Teidän täytyy ajatella muita. Vain näin voimme ilmaista
itseämme. Tämä anteliaisuus ei ole olemassa jotta olisitte jokin sankari. Mutta pahimmista pahin on Hollywood.
Elokuvateollisuus. Sen nimen alla voitte tehdä mitä vain. Tämä Hollywood tuottaa niin hirveitä elokuvia, mutta pahinta on kun he
saavat palkintoja näistä elokuvista.

On elokuva jota näytettiin, en ole sitä nähnyt enkä voi katsoa. Minulle kerrottiin että siinä on kannibaali mies, ja että hän syö



ihmisten lihaa ja sitä näytettiin ja ihmiset nauttivat. Hyvin kuuluisa. Ei pelkästään, kuuluisa, mutta he saivat parhaan elokuvan
palkinnon, parhaan näyttelijät, parhaan... Hakekaa se ohjaaja sieltä ja laittakaa hänet syömään ihmisen lihaa. Se on ainoa keino
tähän hirveään asiaan... Ja he tuottavat muitakin elokuvia. Näin eräästä kerran lyhyen pätkän missä oli kuolleita ruumiita
roikkumassa. Hirveää! Miksi ihmiset haluavat nähdä näitä sairaita asioita? Minkä luontoisia he ovat? Mihin he ovat joutuneet?

Miksi he nauttivat asioista joista mikään ihminen joka on ihminen, ei nauti? Ja se menee vielä pidemmälle. Heidän
halloweeninsä - Näin elokuvan, Sanoin, "Voi Jumala." Tämä on kuin helvetti jonka he ajattelivat olevan kuin Shri Krishnan raivo.
Luulen että se oli Krishna-tietoisuutta joka työskenteli siinä. Amerikassa on tuhat ja yksi asiaa jotka shokeeraavat teitä, myös
Englannissa, myös Euroopassa. Luulin että Itävalta olisi jotenkin parempi, mutta kun kävelette Itävallassa kadulla illalla
tapahtuman jälkeen joudutte ottamaan monen hirveän naisen darshanin matkalla. Tarkoitan tätä ei ole missään... heidät on,
meidät on pakotettu siihen. Ja he eivät voi sille mitään kuin olisi kyse oikeudesta miksi sitä sanotaan, ihmisoikeudesta nähdä
sellaisia naisia, ja näitten naisten ihmisoikeudesta olla kadulla. Kaikkea hirvittävää tapahtuu ympärillä, joten Sahaja yogien täytyy
varustautua paljon enemmällä, Shri Krishnan periaatteella.

Ensimmäinen periaate on kommunikointi. Ensi periaate on kuinka kommunikoitte muitten kanssa. Aloittakaa kotona lastenne
kanssa, vaimonne tai miehenne kanssa, kuinka te kommunikoitte. Oletteko herkkä? Oletteko ystävällinen? Oletteko dominoivat,
aggressiivinen? Yrittäkää nähdä se. Aggressiivisuus voi mennä mihin ääriin vain, kummillakin, miehillä ja naisilla. Täällä
enemmän naisilla, valitettavasti. Olen kokemuksestani nähnyt että naiset ovat hyvin dominoivia.

Intiassa miehet ovat äärimmäisen dominoivia, mutta täällä ovat naiset. Aivan perustana ihmisillä tulisi olla hyvät käytöstavat. En
tapaa hyviä käytöstapoja, muutoin kuin että pukeudutaan hyviin asuihin, ehkä... ehkä pukeudutaan noihin erikoisiin pukuihin.
Kaikki käytöstavat ovat noissa puvuissa, mutta kun ihmiset ovat yhdessä ei puhuta muusta kuin skandaaleista. käsittämättömän
hirveistä skandaaleista keskustellaan. Tämä teidän täytyy ymmärtää että Shri Krishna ei ikinä puhunut skandaaleista. Kuinka
tämä Shri Krishnan maa ja kaikki nämä Euroopan maat ovat täynnä kaiken maailman skandaaleja? En ymmärrä mitä
mielenkiintoa ihmisillä on skandaaleihin. Ja kaiken huppuna medianne joka on täysin Shri Krishnan vastaista koska täytyy
tuottaa rahaa. Se on varsin itsetarkoituksellista toimintaa että ihmiset haluavat kuulla joutavuuksia, joten lehdissä on
skandaaleja.

Vähintään kolmekymmentä vuotta sitten ette ikinä kuulleet sellaisesta ja kaikki sellaiset kirjat olivat kiellettyjä. Ja nyt yht'äkkiä
koko asia kasvaa niin että mikä vain lehti tai mitä otatkin, ette voi ymmärtää sitä mitä he saarnaavat. He saarnaavat tuhon
kulttia. Ihmiset ottavat sen, pitävät siitä ja hyväksyvät sen. He käyttävät naisia omaan tarkoitukseensa ja typerinä naiset
hyväksyvät sen. Tietenkin he dominoivat, toisaalta olen iloinen että he dominoivat. Oli nainen joka kehuskeli lehdessä että hän
on ollut neljänsadan miehen kanssa. Voitteko kuvitella? Sellaiselle naiselle ei ole edes paikkaa helvetissä. Minne sellainen
nainen laitetaan siellä? En tiedä se on toinen ongelma.

Joten tämä liike, joka on täysin dharman periaatteita vastaan ja kommunikaatiota vastaan. Kuinka teidän tulee kommunikoida
siivosti, hellästi ja kauniilla käytöstavoilla teidän tulee puhua muille, puhua muille Sahaja yogeille, puhua kaikille, teidän tulee
puhua herttaisella tavalla. En tarkoita sitä ranskalaista tapaa, taitellen vartaloanne ja kaikkea teennäistä. Ei niin. Sanon että kun
luonnollisesti puhutte muille, käyttäkää siivoa kieltä, siivosti, nöyrästi ei tarvitse jaaritella eikä puhua liikaa. Ei ole tarvetta.
Vastakohtana, tämä oli Shri Krishnan tyyli. Lyhyesti, Hänen voimansa oli madhurya; herttaisuus, kuin hunaja. Kun palvotte Shri



Krishnaa teidän tulee tietää mitä teidän täytyy sanoa tavalla joka miellyttää toista ihmistä. Kun puhutte ihmisille voitte puhua
herttaisesti, mukavasti ja tavalla joka miellyttää häntä, ei provosoiden, eikä kovia asioita sanoen.

Mutta joillain on tapana sanoa aina jotain provosoivaa, ja se ei ole lainkaan hyvä. Mutta joillain ihmisillä, kun on kyse
liiketoiminnasta, he ovat herttaisia, mutta kun on kyse jostain muusta, he ovat karkeita. Meillä on Jainalaisten yhteisö Intiassa.
Olen nähnyt paljon Jainalaisia. Kun he tekevät liiketoimintaa he ovat herttaisimpia mitä löytyy, mutta kun on kyse jostain muusta
kuten hyväntekeväisyydestä tai jostain, he ovat äärimmäisen kovia. He lahjoittavat vain typeryyksiin, mutta ei mihinkään
järkevään. He työskentelevät jotain typerää varten, eivät ikinä mitään järkevää varten. On toinen yhteisö jonka nimi on Sindhit.
Luulen että he ovat Lännen vaikutuksen alaisia. Joissain on länsimaalaisia.

Jos näytät että teillä on heidän kanssaan liiketoimintaa, yht'äkkiä he muuttuvat. Muuttuvat yht'äkkiä. Ette ymmärrä mitä tälle
miehelle tapahtui. Tai jos he saavat tietää teidän olevan tärkeä, he muuttuvat. Shri Krishna oli aivan toisenlainen. Hänen
elinaikanaan Hän oli aina Vidhuran vieras, joka oli Dhasin poika, joka oli palvelija. Vidhura oli palvelusneidon poika, mutta hän oli
oivaltanut sielu. Joten Hän meni Viduhran taloon, asumaan, vaatimattomaan Vidhuran kotiin, ja söi ruokaa siellä, yksinkertaista
ruokaa. Mutta Hän ei mennyt Duryodhanan palatsiin. Vastakohtana.

Joku luulee että jos heillä on palatsi, he olisivat hyvin ystävällisiä, tiedättehän. Ja että jos hän elää majassa, hän ei ole mitään.
Varsinaista hienojakoista rahan ahneutta. Shri Krishna ei koskaan välittänyt rahasta se ei häntä häirinnyt. Häne tapauksessään
jossa Hän on esittänyt täydellistä riippumattomuutta Hänen valtaistuimestaan tai kuningaskunnastaan, tai sen rahoista. Kun
olette rahaan kiintyneitä, tulee teille rahan kivut. Jos pidätte käärmeestä kiinni tulee teille käärmeen aiheuttamat kivut, eikö vain?
Mutta jos olette riippumaton. Voitte käyttää samaa rahaa. Kun olette rahan orja, raha istuu päällänne.

Tiedätte hyvin että rahan omistaminen on vaarallista nykyään. Se koko reaktio syntyy ja siinä se kokonaisuus kaikki elementit
reagoivat teitä vastaan. Olette nähneet näiden Sierra Nevadalaisten ihmisten viisauden, ja mitä he sanoivat oli totta että kun
yritämme hankkia lisää rahaa, jatkamme hankkimista ja hankkimista ja saamme päähämme idean, silloin ympärille tulee
sotasaaliin metsästäjiä. Luulen että pahimpia ovat ne joilla on yrittäjinä mainetta. Esimerkiksi he sanovat: "Nyt, jos teillä ei ole
suunnittelijan rannekelloa", kaikki juoksevat suunnitelijoiden rannekellojen perään. Menin kerran Italiaan, ei vaan Istanbuliin ja
huomasin että siellä tehdään t-paitoja ja ne myydään Ranskassa ranskalaisina. Mutta niin ei ole. A:sta Ö:hön kaikkea tehdään
siellä Istanbulissa ja päällä lukee Lacoste, sitä ja tätä. Ja ihmiset maksavat mitä vaan, mutteivät Turkissa. Mitä tahansa
ylimääräistä saamme seitsemällä punnalla.

Se on typerää ette teitä voidaan huijata, Pierre Cardin, ja taas jotain muuta, En tiedä, Armani - se on vain Italiassa, mutta
Amerikassa niitä on paljon. He tulevat jopa kotiinne. Englanti on paljon huonompi. Heidän käytöstapansa ovat niin huonot, he
tulevat illalliselle luoksenne ja he kääntävät lautasen nähdäkseen missä se on tehty. Kyllä. Avoimesti. Ja he keskustelevat mistä
aterimet ovat tulleet. He luulevat olevansa hyvin rikkaita, mutta typerästi tämä joutavuus käyttää heitä hyödykseen että teillä on
tämä rannekello tai sitä sun tätä. Englannissa on jotakin nimeltään Saville Row, ja se laitetaan ulkopuolelle, takin ulkopuolelle -
Saville Row. Voitteko kuvitella?



Brändätty. Kaikesta tehdään suurta ihailua. Toiselta puolen he ovat hyvin älykkäitä ymmärtääkseen että tämä on liiketoimintaa,
tämä on muotia ja kaikkea. Toiselta puolen he eivät tiedä että ovat typeryksiä, joita huijataan sanomalla tämä on erikoisuus, tuo
on erikoisuus sillä on mainetta ja sillä on tämä suuri organisaatio takanaan. Sahaja yogien tulisi ymmärtää että se on huijausta ja
typeryyttä ja heillä on yllään, kaikilla on yllään niitä vain näön vuoksi. Mitä se on? Miksi sen pitäisi olla vaikuttavaa? Ajatelkaa
sitä. Ajatelkaa älykkäästi miksi sen pitäisi olla teille vaikuttavaa, näitten huijausjuttujen jotka ovat käynnissä? Ei mitään erityistä.

Ne ovat kaikki samaa. Minulle kerrottiin Istanbulissa että he tekevät tavallisia ja laittavat siihen päälle tämän merkin ja tavalliset
ovat, sanotaan kuusi dollaria, ja tämän kanssa ne ovat seitsemän dollaria. Siinä ei ole mitään erityistä, muuta kuin tämä huijailu,
Luulen että se tulee Englannista ja Amerikasta erityisesti ehkä myös Ranskasta, mutta tiedättehän Ranskalaiset ovat
eriskummallisia ihmisiä. Nyt heillä on jotain. Näytin heille jotain - typerästi tehdyn asian, joka maksoi viisisataa puntaa, mutta
ihmiset hyväksyvät sen koska he eivät ole viisaita. Nähkää ero älykkyyden ja viisauden välillä. Miksi ensiksikään koreilla ja
snobbailla jollain millä ei ole merkitystä? Turkissa se maksoi vain yhden dollarin ja typerinä ihmiset koreilevat sillä. Onko niin että
meillä on älyä mutta sillä ei ole jumalaista voimaa? Kuka tahansa voi huijata tekemään mitä vain tahtoisitte.

Tuli kuuden tuuman hameet. Kaikkialla kuusi tuumaa. Ette voineet löytää mistään edes seitsemän tuuman hametta. Koska se ei
ole muodissa. Se ei ole 'in'. Tarkoittaako 'in' että olette hullujenhuoneella? Katsokaapa Shri Krishnan tyyliä, niin viisasta, todistaen
kaikkea, kuinka Hän leikittelee ja kuinka Hän voittaa. Jos Hän olisi kiintynyt Hän ei olisi voinut tehdä niin. Jotta pääsette tästä yli
teidän tulee olla riippumattomia tästä anti-Shri Krishna kulttuurista. Se on hyvin tärkeää.

Tämä on muotia, tuo on muotia. Ja kaikki nämä muodit ovat hyvin hyvin tuhoavia. Jos hiuksiin ei laita öljyä, päätyy kaljuksi. Hyvä
on. Ja sitten on spesialisteja, taas suunnittelijoita jotka tekevät peruukkeja, designerperuukkeja. Ja sitten päässänne on peruukki
ja siinä lukee, "suunnittelijan". Ideani on että näette kuinka tyhmiä ihmisistä voi tulla älynsä kanssa. Tänään en halua kuvailla Shri
Krishnan ominaisuuksia koska te tiedätte ne. Kuinka te olettekaan lähteneet kauas, Lännessä, Shri Krishnan tyylistä, Hänen
metodeistaan. Kaiken Hän teki vain tuhotakseen pahan, tuhotakseen negatiivisuudet ja tuodakseen iloa, joka on Ras, Hän aloitti.

"Ras" - Ra on energia siinä. Ra on voimaa, joka teillä on ja niin te soitatte Ra:ta, sen energian kanssa ja nautitte. Hän toi sen Holi.
Tietenkin "Holi" voi olla mitä vain, mutta Hän toi hyvin järkevän Holi vain ilmaistakseen iloanne onnellisella, leikkisällä tavalla
koska se puuttui Shri Raman elämästä. Hän sanoi että antakaa itsenne nauttia, mutta se oli vain Sahaja yogeille. Ei muille. Muut
menevät vain pubeihin ja mitä tapahtuu. Meillä on tässä sertifikaatti josta näkyy että olemme rauhanomaisia, hyviä ihmisiä ja
sitä ja tätä. Näin Shri Krishna sanoi ja teki jotta me nauttisimme kaikesta, mutta dharmisella tavalla. Meidän ei tule olla
epädharmisia.

Dharman tulee antaa teille Iloa. Muuten ollessanne dharmisia, tiedätte mitä tapahtuu teistä tulee täysin pidättyväisiä ihmisiä ja
ilottomia ja joskus kyynisiä koska ajattelette että muut ovat epädharmisia ja niin edelleen. Mutta Shri Krishnan tapa oli että olkaa
onnellisia olkaa iloisia ja tämä ilo välittyy muillekin. Ilman tätä iloista luonnetta ett voi olla kommunikoija. Kuten tiedätte, kun
tapasin ranskalaisia he sanoivat: "Äiti, näytätte niin iloiselta, sanoisitte että olette onneton." Sanoin: "Mutta en ole." "Jos ette
sano, he eivät usko teitä." Sanoin: "Miksi?" "Koska he kaikki ovat surkeita ja ajattelevat olevansa onnettomia ihmisiä." Joten
aloitin luentoni sanomalla "Kurja Joukko" ja kerroin että joka neljännellä katulampulla on prostituoitu and joka kymmenennen
kohdalla pubi.



Näin paljon ihmisiä istumassa kävelytiellä, kysin heiltä: "Miksi istutte siinä?" Sanoivat: "He odottavat koko maailman
tuhoutumista." Sanoin: "Todellako?" Kun juodaan, tällaisia ideoita tulee että antaa koko maailman tuhoutua koska ehkä heillä ei
ole enää rahaa mennä pubeihin. En tiedä miksi. Ajatelkaapa heidän tasoaan, ajatelkaa heidän tasoaan. Missä he ovat teihin
kaikkiin verrattuna? Hän on se, Virata, joka antaa valon aivoihinne. Siinä valossa näette mikä on typerää; mikä ei ole viisasta.
Tämä on Shri Krishnan siunaus.

Hän antaa teille nirananda:n koska jos teillä ei ole valo ette voi nauttia mielenne ilosta tai aivojenne ilosta. Ette voi. Tämä tulee
Hänen valostaan että näemme itsemme jonakin joka on täynnä iloa emmekä tiedä mitä teemme sillä miten se tehdään; kuinka
ilmaista iloamme; kuinka ilmaista tunteitamme. Koska se on liikaa. On erästä muotia sanoa, "Se on liikaa." Mitä vain sanottekin:
"Äiti, se on liikaa." Koska aivot ovat täynnä joutavaa, kerrotte heille mitä vain, mutta se ei käy heidän päihinsä. "Se on liikaa."
Joten viisas ihminen niin kuin Shri Krishna on, viisaista viisain, Hän on viisauden lähde, hänen tulee olla Stitha PrAgnya. Hänen
täytyy olla tasapainossa, hänen täytyy olla dharmassa ja edelleen, hänen täytyy olla Ilossa.

Ette ole vain ilossa mutta tiedätte totuuden. Tiedätte absoluuttisen totuuden. Ja se absoluuttinen totuus antaa teidän ymmärtää
mikä on oikein ja mikä väärin ja viisautenne kehittyy, ei älynne niinkään. Joskus näette älynnä toimivan väärin, kertovan teille
negatiivisia ideoita, joskus liian aggressiivisia ideoita. Voitte tulla todistajaksi, "sakshi", ja siksi Shri Krishna on sanonut, "Minä
olen koko maailman sakshi, koko maailman todistaja." Voitte jatkaa Hänestä puhumista, mutta meidän täytyy nähdä missä
teemme väärin ja kuinka Shri Krishna pelastaa meidät? Ei laulamalla: "Hari Rama, Hari Krishna" ja niin. Vaan tulemalla päivä
päivältä viisaammaksi. Viisaus antaa teille tarkkoja ideoita siitä millainen voitte olla. Jos tämä juttu silti jatkuu.

Lännen tavalla he näyttävät näin. Kysykää heiltä, "Kuinka voitte?" "Voin niin ja näin." Mitä se tarkoittaa? "Niin ja näin." Jos tuo
vielä jatkuu, silloin Shri Krishna ei ole hereillä, mutta jos tiedätte mitä se on, teillä on sama hymy kuin Shri Krishnalla oli. Tiedän
sen. Minä tiedän. Meidän täytyy ymmärtää että Vishuddhimme täytyy olla kunnossa. Saan Vishuddhia koska tiedän mitä se on.
Tämä on Amerikka, sen pitäisi olla kunnossa muuten Minun Vishuddhini ei koskaan tule kuntoon.

Niin luulen. Mutta Vishuddhille, on monta keinoa Sahaja Yogassa joita harvat käyttävät. Jos vähintäänkin te Sahaja yogit pidätte
Vishuddhinne kunnossa, Minunn on parempi olla. Mutta ette koskaan yritä pitää Vishuddhianne kunnossa. Jatkakaa sen kanssa.
Jatkakaa sen kanssa. Jopa Amerikan presidentillä on huonoin Vishuddhi jonka olen nähnyt, joten voitte kuvitella mitä hyvää hän
saa aikaan. Mitä viisautta me saamme? Olette nyt uusi rotu, Jumalaisen siunaama, ja teillä on Shri Krishna sisällänne
heränneenä. Hänen kunniassaan ja valossaan, teidän tulee tietää mitä tulee tehdä.

Täytyy kommunikoida. Niin teidän täytyy tehdä, mutta olen nähnyt että ihmiset eivät edes meditoi. Vaikka meditoisivatkin, he
eivät halua kommunikoida. Ja joskus kun he kommunikoivat, he luulevat tulleensa jumaliksi. Seon vaikeaa. Ihmiset ovat vaikeita
vaikeita asioita käsitellä. Teidän täytyy kommunikoida täydellisellä nöyryydellä niin kuin Shri Krishna. Hänen ras saan, Häne
levitti Radha energiaa kaikkiin ihmisiin jotka pitelivät käsistä kiinni. Hänen lapsuudessaan jossa Hän tappoi niin monia ihmisiä ja
se kaikki on ohi. Myös hänen aikuisiällään, jolloin Hänen täytyi tappaa setänsä, on myös ohi.



Hänestä tuli kuningas. Kun Hänestä tuli kuningas, mitä Hän teki? Hän kommunikoi. Useimmat Hänen ominaisuuksien ilmaisuista
nähdään sen jälkeen kun hänestä tuli kuningas. Ennen sitä Hänellä oli kiire tappaa, yksi toisensa jälkeen, kaikki nämä hirveät
ihmiset. Sen jälkeen hän rakensi, kasvatti ihmisiä. Hän rakensi Dwarikan ja Hän yritti kommunikoida ihmisten kanssa. Nyt teidän
tehtävänne on kasvattaa itsenne ja kommunikoida muiden kanssa kaikella herttaisuudella, Shri Krishnan madhurya:lla, Shri
Krishnan kaikella kauneudella, täydellä ymmärryksellä siitä mitä typeriä asioita on käynnissä. Kun ymmärrätte sen kerran, ette
ota sitä koska olette tarpeeksi viisaita jättääksenne kaiken joutavan joka on käynnissä. Ja sitä on niin paljon, etten tässä
luennossa pysty kertomaan kaikkea, mutta jos todistatte koko jutun ymmärrätte mitä tapahtuu.

Meidän täytyy pysäyttää ihmiset jotka ovat menossa Helvettiin. Ja meidän täytyy kehittää oikein hyvä persoona, Sahaja yogin
persoona. Kaikkien teidän. Nyt tapahtuu monia häitä, sitten yht'äkkiä he päättävät erota. Eroaminen on Sahaja Yogassa sallittua,
mutta tämä Amerikan tyylin joutavuus sitä En halua. Naiset saattavat olla hyvin dominoivia. Yksi tyyppi pakeni Venäjälle. Heillä ei
ole avioliiton ideaa. Ja he eivät ymmärrä kuinka se selvitetään. Kaikki avioliiton herttaisuus on tipotiessään.

Jos mies dominoi, vaimo dominoi, näin tapahtuu ja sitten erotaan. Mikä on sen saavutus? Meidän täytyy löytää ratkaisu kaikkeen
sisällämme koska olemme ehdollistuneita, olemme ilmapiirissä. Pyytäisin teitä kaikkia yrittämään ymmärtää nämä
hienojakoiset seikat Shri Krishnan persoonassa. Yrittäkää tulla sellaisiksi äärimmäisen rauhallisiksi, hyvin ystävällisiksi, helliksi,
avuliaiksi. Ja nöyryydessä, Hänellä ei ollut tietoisuutta rahasta. Lainkaan. Ja kuten tiedätte, hän oli tummaihoinen jostain syystä,
mutta Hänen tapansa elää elämää on meille esimerkkinä. Olen varma, kun menette takaisin maihinne näette kaiken tämän
järjettömyyden. Pankaa se merkille.

Kirjoittakaa ylös mitä nuo joutavat ihmiset tekevät ja lähettäkää Minulle. Niin se on. Eli tänään on Shri Krishnan Puja. Minu ei
tarvitse kertoa teille miten monta ominaisuutta Hänellä on, mutta kaikista hienoin ominaisuus on että Hän on lääkärien lääkäri.
Hänen nimessään te tiedätte kuinka monta ominaisuutta hänellä on ja ymmärrätte. Yrittäkää ymmärtää että meissä täytyy myös
olla nämä ominaisuudet itsessämme. Mitä tahansa ominaisuuksia kuvaillaan, yrittäkää nähdä kuinka monta meissä on. Sillä
tavalla itsetutkiminen alkaa. Kun aloitatte itsetutkimisen j aitsenne ymmärtämisen, viisaus kyllä kasvaa - ei katsomalla muiden
vikoja, ja syyttämällä muita, vaan itseänne. Tällä lailla asiat selviävät.

Vaikka Krsihnan ei tarvinnut tehdä sitä sillä Hän oli Sampurna, Hän oli täydellinen. Mutta meidän täytyy tehdä tämä jotta meistä
myös tulee täydellisiä. kiitos paljon.

Jumala siunatkoon teitä kaikkia. Jumala siunatkoon teitä.

Toinen asia jonka halusin Sahaja Yogeista mainita, meidän täytyy ottaa lisää Intialaista klassista musiikkia teille, koska luulen
että siitä on värähtelyille apua. Mutta kuten länsimaalaisten luontoon kuuluu, mitä tahansa he aloittavat he vievät sen niin
loppuun, että ovat täysin eksyksissä. Ja nyt he kaikki ostavat nauhoja. Joitain nauhoja... Olin yllättynyt, jotkut heistä ostavat
nauhoja, joidenkin tuntemattomien muusikoiden, aivan hulluna. Kerran matkustin erään naisen kanssa Amerikassa, hän oli



Muktanand:an oppilas.

Hän sanoi: "Minulla on kiva nauha," ja hän soitti sen, Muktanand:an luennon. Rajneesh:in oppilaat soittavat Rajneeshin luentoja.
Mutta täällä kaikki ovat menneet yhdelle puolelle tätä ja tuota, kaikenlaista musiikkia. Huomenna aloitamme kertomalla että
teidän tulee ymmärtää intialaista tanssia, joten kaikki videoni tullaan vaihtamaan intialaiseen tanssiin A:sta Ö:hön. Olette Sahaja
yogeja. Hyvä on. Minä pidän myös musiikista, mutta se ei ole oikea tapa. Mikä on tärkeintä elämässänne? Yllätyin kuinka ihmiset
ovat eksyneet musiikkiinsa. Pitäisi olla joku tilaisuus.

He kaikki ovat jo toisessa maailmassa musiikkinsa kanssa. Älkää tehkö näin. Menette äärimmäisyyksiin kaikessa. Se ei ole
oikein, jopa pujissa tai missä vain menette äärimmäisyyksiin. Jos menette äärimmäisyyksiin, ette ole keskellä. Ette ole Shri
Krishnan paikassa, jossa teidän täytyy olla. Vastakohtana tulette olemaan vain toisessa mielikuvitusmaailmassa. Tavan takia
luomme tuollaisen maailman; jollain on musiikkimaailma; jollain on tanssin maailma; ja jollain on, maailma, Olen nähnyt kuinka
Sahaja yogit ajattelevat itsestään liikoja. "Miellä on erityinen suhde Shri Matajiin." Se on tavallista.

Minulla ei voi olla mitään erityistä suhdetta. Valitettavasti, kenelläkään ei ole mitään erityistä suhdetta. Tämän kerron teille hyvin
selvästi, ja teidän ei tule väittää että, niin kuin jotkut sanovat, "me olemme deitejä." Tarkoitan tämä on aivan - hirveää. Puhun pari
minuuttia Marathiksi jos ette pane paheksenne... Haluan puhua Maharashtran tytöille. Olette menneet täällä naimisiin, ja
miehenne ovat rikkaita. Mutta heti kun tulitte tänne aloitte lähettää rahaa vanhemmillenne. Käykö näin Intiassa? Voitteko
lähettää rahaa heille appivanhempienne talosta? Toiseksi korut.

Olette alkaneet kerätä koruja. Kysyin eräältä Sahaja yogi mieheltä miksi ette osta itsellenne paitaa. Hän sanoi: "Mitä voin tehdä,
vaimoni käyttää kaiken rahan koruihin." Tämä korujen ahneus ei kuulu Sahaja yogille. Tämä on vakava asia. Hiljattain opin että
nämä intialaiset naiset ovat hankkineet koruja avioliiton alettua. Joten miehelle ei jää mitään rahaa. Nuo miehet jotka ennen
tukivat Sahaja yogaa eivät voi enää tehdä niin avioliitossaan. Heillä ei ole rahaa jäljellä. Mitä teille tapahtui?

Tulitte tänne pyhimysten maasta. Shivaji Maharaj kunnioitti suuresti Shri Saint Tukaram:ia ja hän otti joitain koruja vaimolleen.
Hänen vaimonsa oli kuin joku teistä, koska hän heti otti korut vastaan. Miksi pitää olla niin mieltynyt koruihin? Vaikka olen
Jumalatar en ole mieltynyt koruihin, miksi teidän siis pitäisi olla? Koska he pakosti antavat, siksi otan ne vastaan. Hän antoi ja
vaimo otti korut vastaan, Saint Tukaram tuli ja sanoi, "Mihin meidänlaisemme pyhimykset tarvitsevat koruja ?" Joten hän palautti
kaikki korut. Tietäkää että tulitte tänne pyhimysten maasta ja tämä teidän asenteenne on osoitus köyhyydestä. Lähetätte rahaa
vanhemmillenne enkä voi selittää teille kuinka pitkälle tämä on mennyt.

Ette tulleet tänne käyttäytyäksenne noin väärin. Tulitte tänne auttaaksenne Sahaja Yogaa ette kerätäksenne koruja. Jos laitatte
koruja joskus silloin tällöin, se sopii mutta jos kaikki huomionne menee koruihin voitte joutua eroon ja miehenne saattaa lähteä
Sahaja Yogasta. Tämä on huono teko jonka vielä saavutatte!! Tästä lähtien ilman minun lupaani kukaan ei saa hankkia koruja.
Nyt pidämme pujan.  
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Adi Shakti Puja. Cabella Ligure (Italy), 25 May 1997.

Cabella Ligure (Italia), 25.5.1997 Tänään teemme pujan Adi Shaktille. On vaikeaa puhua Adi Shaktista, koska ei ole helppo
ymmärtää, että Adi Shakti on Sadashivan voima. Sadashiva on Kaikkivaltias Jumala. Jotkut sanovat Adi Shaktia Sadashivan
henkäykseksi, jotkut Sadashivan tahdoksi, ja jotkut sanovat Hänen olevan Sadashivan koko voima, eikä Sadashiva voi tehdä
mitään ilman Hänen voimiaan. Tätä asiaa ovat monet kuvailleet monenlaisissa kirjoissa eri tavoin. Mutta meidän ei oikeastaan
tarvitse mennä Adi Shaktin luomisen taustoihin. Siihen tarvittaisiin ainakin 7 esitelmää. Mutta mennään siihen hetkeen, jolloin
Adi Shakti aloitti Äiti Maan luomisen. Ensiksi meidän pitää tietää, että Hän loi Kundaliinin Äiti Maahan, ja Hän loi Shri Ganeshan
Äiti Maasta, mikä on hyvin mielenkiintoista. Näin Äiti Maasta tulee meille hyvin tärkeä.

Jos emme tiedä, miten kunnioittaa Äiti Maata, emme tiedä, miten kunnioittaa itseämme. Adi Shaktin ilmentymä teissä on tietysti
Kundaliini. Se on Adi Shaktin heijastuma teissä. Mutta heijastuma ilmenee Äiti Maassa, kuten kaikki tiedätte, eri paikoissa, eri
maissa, eri kaupungeissa chakrojen ilmentyminä ja Adi Shaktin luomistöinä. Aluksi oli tärkeää luoda hyvin pyhä Äiti Maa, jotta
ihmiset voisivat syntyä sen pinnalle. Eli Adi Shaktin heijastuma, aluksi Kundaliinina, tapahtui Äiti Maassa. Voimme sanoa, että
Kundaliini on pienen pieni osa Adi Shaktia, tai voimme sanoa, että Se on halu, Adi Shaktin puhdas halu. Eli Adi Shakti on
Sadashivan täydellinen halu, ja Kundaliini, Adi Kundaliini on Adi Shaktin täydellinen halu. Tämä ilmeni ensi kertaa Äiti Maassa,
Äiti Maan sisällä. Kundaliini nousi ylös Äiti Maasta siten, että se viilensi Äiti Maan sisustaa niin paljon kuin pystyi, ja tuli sitten
esiin maan pinnalla eri chakrojen muodossa.

Meillä on suuri samankaltaisuus Viratan, Äiti Maan ja ihmisolentojen välillä. Jos Adi Kundaliini heijastaa näitä kaikka, niiden
välillä täytyy olla suuri yhteys. Ihmisolennot eivät ymmärrä sitä, kuinka he ovat yhteydessä Äiti Maahan. Kundaliini nousi eri
keskusten läpi, loi keskukset Äiti Maahan ja tuli lopulta ulos Kailas-vuoresta. En tiedä, kuinka moni teistä on ollut Kailas-vuorella
ja nähnyt valtavien värähtelyjen virtaavan ulos vuoresta. Kun ihmiset häpäisevät Äiti Maata, he itse asiassa häpäisevät Adi
Shaktia. On useita tapoja, joilla meidän pitäisi kunnioittaa Äiti Maata. Intiasta on lähtöisin tapa, että kun nousee ylös vuoteestaan
ja koskee jaloillaan Äiti Maata, täytyy sanoa: "Äiti Maa, anna anteeksi, että astun jaloillani Sinun päällesi". Kaikkia Äiti Maan
liikkeitä kontrolloi tämä sisäinen Kundaliini, joka on Adi Shaktin heijastuma. Maan painovoima on myös Äiti Maan Kundaliinin
ilmentymä.

Syy siihen, miksi saamme kärsiä tällä kauniilla planeetalla, on siinä, että emme kunnioita sitä, jota meidän tulisi kunnioittaa
kaikkein eniten. Äiti Maata täytyy kunnioittaa – mitä sillä tarkoitetaan? Sillä tarkoitetaan, että kaikkea maan päälle luotua, mikä
on syntynyt maan liikkeestä, merestä ja kaikista elementeistä, täytyy kunnioittaa. Nykypäivän ongelma on saasteet, joista
ihmiset nyt puhuvat paljon. Syy siihen on se, että ihmiset eivät ole ymmärtäneet näiden viiden elementin tärkeyttä, jotka tukevat
elämäämme. Kunnioittaakseen Äiti Maata, monet ihmiset tekevät Bhuumi-pujan; kun he rakentavat talon, he tekevät
Bhuumi-pujan, eli he kunnioittavat Äiti Maata. Sillä jos Häntä ei kunnioiteta, saattaa tulla maanjäristys, mikä tarkoittaa sitä, että
Äiti Maa ymmärtää, tietää ja toimii. Hän toimii sellaisella tavalla, että ihmiset eivät ymmärrä, miksi sellaista tapahtuu.
Esimerkiksi sellaisessa paikassa kuin Latur juhlittiin Shri Ganeshan syntymäpäivää (Ganesh Chaturthi), ja siinä Ganesh-patsaita
upotetaan mereen tai jokeen, ja kaikki ihmiset olivat ulkona laulaen ja tanssien. Palatessaan joelta ihmiset alkoivat juoda, ja Äiti
Maa ei pidä juomisesta lainkaan.

Jos on juovuksissa ja kävelee tiellä, silloin kaatuu maahan. Juomisen kanssa kävi sitten niin, että tuli suuri maanjäristys, ja kaikki
tanssivat ja juopottelevat ihmiset hautautuivat Äiti Maan maanjäristyksen alle. Siellä olevan keskuksemme ympärille muodostui
suuri halkeama, mutta keskukselle ei tapahtunut mitään, eikä yksikään sahaja-joogi menehtynyt järistyksessä. Ymmärrämme,
koska olemme sahaja-joogeja, kuinka Äiti Maa toimi suojellakseen siellä olevia sahaja-joogeja. Äiti Maan ymmärrys
pyhimyksistä on todella suuri. Hän tunnistaa pyhimyksen, Hän tunnistaa pyhimyksen jalat pinnallaan, ja siksi niin monia ihmeitä
on tapahtunut, kuten Mooses tuli meren rannalle, ja Äiti Maa nousi ylös, että he pääsivät kävelemään toiselle puolelle. Jos
juutalaiset olisivat yrittäneet sitä, se ei olisi onnistunut, mutta Mooseksen pyhyyden vuoksi itse Äiti Maa nousi ylös ja auttoi.
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Samalla tavalla, kun Rama oli rakentamassa suurta siltaa Lankan ja Intian välille, Äiti Maa nousi ja muodosti sillan. Meidän ei siis
pidä kirota Äiti Maata minkään maapallolla tapahtuvan onnettomuuden vuoksi. Jos ihmiset elävät pyhyyttä kunnioittaen, Äiti
Maa tulee aina suojelemaan heitä.

Hän pyrkii aina antamaan kaiken, mitä he haluavat. Pienenä yksityiskohtana voidaan nähdä täällä Cabellassa, että ruusut ovat
kooltaan todella suuria, niin suuria ruusuja ei löydä mistään muualta maailmasta, mutta meillä on niitä täällä, todella suuria.
Pratishtanissa meillä kasvoi tämän kokoisia auringonkukkia – yksi mies ei pystynyt nostamaan sitä. No, miksi tällaista tapahtuu
tietyissä paikoissa? Äiti Maa tietää, kuka asuu siellä, kuka astelee Hänen selkänsä päällä tai Hänen pinnallaan, sillä Äiti Maa
ymmärtää värähtelyjä. Sanomme, että tietyt paikat ovat hyvin pyhiä. Kuinka on saatu selville, että nämä paikat ovat pyhiä?
Magneettisten voimien vuoksi. Yllätyksekseni Englannissa magneettiset voimat risteytyivät Oxted-nimisessä paikassa, jossa
asuimme. Ne olivat olleet siellä jo kauan, mutta me muutimme sinne vasta myöhemmin.

Äiti Maa myös organisoi ja järjestää asioita pyhimyksille. On mielenkiintoista nähdä, kuinka Äiti Maa opastaa teitä oikealla
tavalla. Voisin antaa teille vaikka kuinka monta esimerkkiä, mutta emme silti käsitä Äiti Maan ymmärryksen ja rakastavan
suojeluksen arvoa kaikkia pyhimyksiä kohtaan. Samalla tavalla meidän on ymmärrettävä kuinka koko luomakunta toimii, sade
tulee oikeaan aikaan, kuu, aurinko ja kaikki toimivat niin kauniilla tavalla, koska ne tietävät, että tässä on pyhimys. Ne tietävät,
että tässä istuu pyhimyksiä. Ne tietävät, että tässä on puhtaita ihmisiä, ja he ovat elämän ydin, ja heistä täytyy huolehtia, heitä
täytyy hoivata, heitä täytyy vaalia. Ne eivät välitä hyödyttömistä ihmisistä. Esimerkiksi nyt tämä 'hadj' (pyhiinvaellus Mekkaan);
monet ihmiset kuolivat siellä. Jotkut menivät Ambarnathiin ja kuolivat, koska he eivät olleet pyhimyksiä, vaan ritualistisia ihmisiä,
jotka osallistuivat rituaaliin, josta Äiti Maan ymmärryksen mukaan ei ollut heille mitään apua tai hyötyä. Mutta kukaan ei ota
oppiakseen tästä, ei kukaan.

Kun niin moni Ambarnathiin mennyt ihminen kuoli, pakistanilaiset sanoivat: "Heidän ei olisi pitänyt mennä Ambarnathiin, se on
epäpyhä paikka, miksi he menivät sinne? Ja tämä osoittaa nyt, että se ei ole pyhä paikka." Mutta kun sitten sattui tämä
'hadj'-tapaus, he eivät puhuneet mitään, he eivät tienneet miten selittää tämä 'hadj'-onnettomuus ja niin monen ihmisen kuolema.
Syy on siinä, että nämä ihmiset ovat aina menneet pyhiinvaellukselle. Kerran 32 000 ihmisen joukko joutui pakokauhuun, ihmisiä
joutui shokkiin, loukkaantui ja kuoli. Tällaista se on. Mitä mieltä Äiti Maa on tällaisesta? Hän sanoo, että menemällä tällaisiin
paikkoihin, jotka todella ovat pyhiä, ei kasva henkisesti. Sillä ei saavuta mitään, että menee tällaisiin todella pyhiin paikkoihin.
Sitä ei voi kiistää, ne ovat pyhiä paikkoja.

Tiedätte varmaan, että olen syntynyt Chhindwarassa, ja Mekka ja Chhindawara sijaitsevat samalla Kravun kääntöpiirillä. Mistä se
johtuu? Mikä Mekkassa on niin erityistä? Mekka on Makeshwarashiv – se on Shiva. Miksi Mohammed Sahib pyysi ihmisiä
palvomaan kiveä? Hän ei uskonut kiviin, hän oli kaikkea jumalankuvien palvomista vastaan. Mutta miksi hän sanoi, että siellä
olevaa mustaa kiveä piti palvoa, ja siksi ihmisten piti mennä sinne? Mikä oli syy? Koska hän pystyi tuntemaan värähtelyt, hän
pystyi tuntemaan, että se oli 'swayambhu' (luonnonmuodostelma). Siksi hän sanoi niin.

Ja siksi kaikki muslimit menevät sinne kuin hullut, mutta kukaan ei ole tullut siitä paremmaksi, en ole nähnyt kenenkään tulevan
paremmaksi Mekkassa käymisestä. Se on vain tietynlainen rituaali, ja he ajattelevat, että käytyään siellä, ja jos kuolevat
huomenna, he voivat kertoa Jumalalle ja näyttää, että heillä on todistus, että ovat käyneet Mekkassa. Kuten aikoinaan
paavillammekin oli tapana antaa ihmisille todistuksia, että mennessänne taivaaseen voitte esittää todistuksen, että olette oikeita
kristittyjä. Tällä tavalla kaikki epäaidot asiat tulevat esiin, mutta niiden sisällä on todellisuus. Ero on siinä, että todellisuus
näyttäytyy aidoille ihmisille, mutta ei epäaidoille. Ritualismi on kasvanut liian suureksi. Intiassakin meillä on monia
'swayambhuja', jotka ovat Kundaliinin synnyttämiä, ja joita todella palvotaan. Olen käynyt useimmilla niistä, ja olin yllättynyt, että
suurin osa 'pujareista' (hindu-papeista) kärsi jostakin vakavasta sairaudesta. Eräskin heistä oli halvaantunut. Hän sanoi: "Me
palvomme täällä tätä Jumalaa, ja sanotte, että tämä on 'swayambhu', niin miksi, Äiti, meillä sitten on tällaisia sairauksia?"

Vastasin: "Siksi, että te teette tällä vain rahaa, ei Jumalalla voi tehdä rahaa. Jos ette halua palvella Jumalaa, älkää jääkö tänne,
mutta jos haluatte, silloin voitte jäädä, mutta älkää tehkö tällä rahaa." On hyvin yleistä, että sellaiset, jotka tekevät rahaa,
halvaantuvat, olen nähnyt sen. On kyse hyvin syvästä ymmärryksestä: kaikissa elementeissä ja Äiti Maassa on aivan kaikkea.
Niiden Kundaliini ei ole samanlainen kuin teidän, joka itsessään kyllä on puhdas, mutta joka inhimillisten pyrkimysten ja virheiden



sekä egon, superegon ja kaiken muun typeryyden takia ei ole niin herkkä, eikä se kerro teille, mitä tapahtuu. Sisällänne täytyy olla
hyvin valpas ja herkkä henkisyys, jonka kautta voitte heti sanoa, mitä ajattelette, mitä tiedätte ja miten ymmärrätte asioita, mutta
ongelma on siinä, että sellaista teillä ei ole. Miksi ette voisi olla niin herkkiä? Sen sijaan olen huomannut, että jos ihmiset
vastustavat jotakin henkilöä, ha alkavat sanoa: "Sinulla on vikaa tässä chakrassa, sinulla tuossa ja sinulla tuossa." Oikeastaan
henkilöllä, joka näin sanoo, on vikaa omissa chakroissaan. Tästä olisi ymmärrettävä se, että jos olemme Adi Shaktin todellisia
heijastumia, silloin meidän täytyy olla puhtaita, täydellisen puhtaita, kuin valkoinen kivi, jossa yksikin musta pisara - siksi
pukeuduin tänään valkoiseen sariin - näkyy valkoisella pinnalla. Teidän täytyy olla niin valkoisia, että jokaisen pienenkin mustan
pisteen te havaitsette ja myös tunnette muissa ihmisissä.

Jos tällaiselle tasolle pääsee puhtaan elämän, puhtaan ajattelun ja puhtaan sydämen avulla, ei tarvitse manipuloida mitään,
siihen ei ole tarvetta. Kaikki on yhtä luonnollista kuin Äiti Maa. Manipuloiko Hän mitään? Ei mitään. Katsokaa kuinka spontaani
Hän on: laitatte siemenen Äiti Maahan, ja se alkaa itää. Hän on niin spontaani, Hän toimii hyvin spontaanisti, emmekä me
koskaan ihmettele sitä. Kaikki erilaiset kukat, niiden erilaiset tuoksut, kaikki erilaiset pensaat ja puut; kuinka kauniissa
tasapainossa Hän kasvattaa joka paikassa. Äiti Maan jokaisessa pienen pienessä atomissa ja molekyylissä on merkitys.
Edessämme on siis Adi Shaktin paras heijastuma, ja se on Äiti Maa. Ensin meidän on kunnioitettava Äiti Maata.

Pidän siitä, että istutte maassa, se on oikein hyvä. Jos meditoidessanne voitte istua Äiti Maan päällä, se on erittäin hyvä, koska
Äiti Maan erityisominaisuus on - joka Minullakin valitettavasti on, että imen Itseeni teidän ongelmanne - että Hänkin imee
ongelmanne, ja kun Hän tekee sen, pääsette niistä eroon ilman vaikeuksia. Jos ette pysty istumaan maassa, on hyvä ottaa
vaikkapa kivi tai marmorin pala tai jotain muuta luonnonmateriaalia, jonka päällä voitte istua. Mutta jos istutte muovilla ja
meditoitte, en tiedä mistä saatte tukea meditaatiollenne - muovistako? Siksi pyydän teitä aina käyttämään luonnonmateriaaleja,
koska luonnonmateriaalit voivat imeä teistä ongelmia tehokkaasti. Me elämme muutenkin epäluonnollisesti, niin fyysisesti kuin
mentaalistikin. Mentaalilla tasolla me vain todistelemme ja selittelemme, ja se jatkuu ja jatkuu loputtomiin. Tällaisesta tulee
oikeastaan vain päänsärkyä. Mutta jos olette spontaaneja, todella spontaaneja, tiedätte heti, mitä toinen yrittää tehdä, sanoa tai
viestittää. Siihen ei tarvita paljoa ajattelemista, koska pystytte jopa imemään toisen henkilön ajatukset.

Imeminen ei tarkoita sitä, että otatte pahat ajatukset ihmiseltä, vaan se on siivilöimistä. Ensin imette sen, mitä toinen henkilö
sanoo, ja sitten siivilöitte sen. Adi Shaktina olemiseni ongelma on se, että päätin antaa teidän kaikkien tulla omaan kehooni ja
sulauttaa teidät Itseeni. Tiedän, että se on vaarallista peliä, mutta tein sen, koska näin piti tehdä tänä aikana, että Minun piti
sulauttaa teidät omaan kehooni. Niinpä kaikki ongelmanne tulivat mukananne Minuun, ja kaikki vaivanne tulivat myös mukana.
Tällä sulautumisella teidät on upotettu valtamereen, ja olette puhdistuneet, mutta entä valtameri? Valtamerellä on edelleen
ongelmanne vaivoinaan, ja ne ovat hyvin kiusallisia. Kaikkein parasta olisi, jos puhdistaisitte itseänne. Itsetarkkailun avulla
tapahtuva puhdistaminen on hyvin tärkeää. Mutta se ei tarkoita ajattelemista, ei koskaan sitä. Itsetarkkailu tarkoittaa
meditaatiota, ja että teidän kaikkien pitää meditoida.

Kerronpa, että meillä oli johtohenkilöiden tapaaminen, ja he tulivat paikalle ja istuivat olohuoneeseen. Heti kun he olivat tulleet
paikalle, tunsin kovaa kipua vatsassani, ja sain todella pahan ripulin. En tiedä, kenellä heistä oli ongelmia. En tiedä, kuka toi
ongelmat mukanaan. Mutta Äitinä mikään tällainen ei haittaa, kunhan vain kaikki tulette kuntoon ja puhdistutte. Samalla tavalla
kuin Äiti Maa pitää huolta teistä, Minäkin pidän. Ja samalla tavalla kuin Äiti Maa rakastaa teitä, Minäkin rakastan, olittepa sitten
huonoja tai hyviä, se ei ole tärkeää. Mutta jos haluatte olla kilttejä Minulle, jos haluatte olla todella hyviä sahaja-joogeja, ei mitään
kerskailijoita, rahaa ajattelevia, pelkkiä ajattelijoita, väittelynhaluisia ja muita arvostelevia, vaan jos vain meditoitte joka päivä
10-15 minuuttia, niin terveyteni olisi ensiluokkainen. Olen ottanut teidät ruiskeina sisääni, ja se alkaa hankaloittaa elämääni
täysin turhaan. Näettekö, olen ottanut tämän riskin, ja olen varma, että olette kaikki järkeviä ihmisiä ja ymmärrätte, että Äitinne ei
saisi kärsiä.

Joskus tämä tuntuu siltä, kuin Minut ristiinnaulittaisiin joka päivä, enkä tiedä mitä siihen sanoisin. Esimerkiksi vähän aikaa sitten
Delhissä, eräs mies, johtohenkilö, tuli tapaamaan Minua, ja toinen jalkani alkoi mennä näin, ja kipu oli kova. En tiennyt mitä sanoa
hänelle, että "mene pois täältä"? - sillä enhän voinut loukata häntä, mutta kysyin: "Mikä hätänä, missä olet ollut, mitä olet tehnyt?"
Hän tajusi asian ja lähti, ja se auttoi heti. Läheisyys vaikuttaa myös, sillä jos joku tällaisessa miehessä tai naisessa on paljon
ongelmia, ja hän tulee hyvin lähelle huomiotani, silloin Minun on otettava risti harteilleni – näin se vain on. Pitäisi ymmärtää hyvin



yksinkertaisesti, miksi olemme Sahaja Yogassa? Olemme Sahaja Yogassa voidaksemme nousta yhä ylemmäs ja ylemmäs,
kuten eilen lauloitte. Eilen oli todella hauskaa kuulla, kuinka puhuitte halustanne nousta aina vain korkeammalle. Se oli todella
ilahduttavaa.

Mutta mitä me teemme sen suhteen, tai miten me pyrimme siihen? On vakavasti ajateltava, meditoimmeko, autammeko myös
toisia nousemaan, annammeko oivalluksia muille? Olen huomannut, että etenkään naiset eivät tee tällaista kovin paljon, mikä on
huono asia, koska te olette äitejä. Teidän on lähdettävä liikkeelle ja annettava oivalluksia ihmisille. Miehet ovat siinä suhteessa
aktiivisempia kuin naiset. Kaikki toimii toisin päin. Minusta miehet ovat toisaalta aktiivisia, mutta eivät meditoi; naiset meditoivat
ja miehet ovat ulkona (sahaj-)työssä, kuin osa-aikaisesti, tai sitä voi myös kutsua hyväksi työnjaoksi, että naiset meditoivat
kotona ja miehet ovat (sahaj-)työssä. Sellainen ei toimi. On meditoitava ja on myös lähdettävä levittämään Sahaja Yogaa. On
tehtävä molempia.

Jos vain meditoitte, mutta ette levitä Sahaja Yogaa, ette koskaan nouse ylös. Katsokaas, loppujen lopuksi Kundaliini on hyvin
järkevä nainen. Hän ajattelee, miksi tekisin tästä naisesta pyhimyksen? Mitä hyötyä siitä olisi? Sahaja Yoga ei ole
individualistista, ei ole tarkoitus, että yksi ihminen nostetaan pyhimykseksi, niin se ei mene. Sitä ei ole tarkoitettu yhdelle
ihmiselle, ei itselle, se ei ole individualistista. Se on kollektiivinen tapahtuma. Jos ette auta kollektiivia, Kundaliini sanoo, hyvä on,
saat jäädä sellaiseksi kuin olet. Aivan kuin kehossamme, jos joku elin sanoo, nyt olen hyvä, en tee enempää. Tai yksi solu sanoo:
"En aio enää kasvaa, miksi minun pitäisi kantaa huolta muusta kehosta?"

Sellainen ei toimi. Tämä on elävä organismi, olen sanonut sen sata kertaa, kun se on elävä organismi, sen on kasvettava ja myös
sulauduttava yhteen. Saadaksenne energiaa, teidän on meditoitava ja teidän on kasvettava. Jos ette kasva, teille käy huonosti.
Ette ole enää sahaja-joogeja. En kutsu sahaja-joogiksi henkilöä, joka ei ole antanut oivallusta edes yhdelle ihmiselle. Sellainen ei
voi olla sahaja-joogi. Sahaja-joogin on annettava oivalluksia muille. Muiden tehtävien lisäksi tärkein tehtävä pitäisi olla
oivallusten antaminen muille. Jos emme pidä huolta elämämme tästä puolesta, emme ikinä tule kasvamaan Sahaja Yogassa.

Katsokaa esimerkiksi Minun asemaani. Minulla on kaikki oikein hyvin, ei ole mitään ongelmia. Miksi sitten teen niin kovasti työtä
ja haluan niin paljon sahaja-joogeja? Mikä on syy? Ei Minun tarvitse kasvaakaan, olen jo ylikehittynyt. Minun ei tarvitse, mutta
miksi teen? Mikä siihen on syynä? Siihen on syynä rakkauden antamisen tarve. Minussa on niin paljon rakkautta, että Minun on
kanavoitava sitä. Jos en kanavoi, Minä pakahdun.

En voi antaa rakkautta itselleni. Niinpä tämän rakkauden täytyy levitä, ja sitä varten Minä tarvitsen teitä, jotta voisitte viedä tätä
rakkautta muille ja tehdä heistä onnellisia, se on Minun visioni. Tämä on erityistä aikaa, ja monet pyhimykset ovat luvanneet, ja
on täysin selvää, että teidät kaikki on erityisesti valittu tähän tehtävään. Se, kuinka hyvin ymmärrätte oman tärkeytenne, on eri
asia. Te meditoitte oman vapautumisenne vuoksi. Mutta jos ette kanavoi jumalallista rakkautta, mitä hyötyä kaikesta on? Jos
esimerkiksi laitan valmiiksi jotain. Laitan tämän laitteen valmiiksi, asettelen sen hyvin, mutta en puhu siihen – mitä hyötyä tästä
on? Samalla tavalla, jos teette kovasti työtä – tiedän ihmisiä, jotka nousevat ylös kello 4, peseytyvät, istuvat meditoimaan, ja
illalla he jälleen istuvat meditoimaan. Mutta he eivät koskaan lähde liikkeelle, eivät puhu ihmisille, eivät koskaan levitä Sahaja
Yogaa.

Kun he eivät jaa jumalallista rakkautta muille, miten tämän maailman suuri ongelma, rakkaudettomuus, voidaan ratkaista?
Maailma ei ole koskaan tiennyt jumalallisesta rakkaudesta, se täytyy antaa heille. Heidän täytyy saada tuntea tämä jumalallinen
rakkaus, Adi Shaktin Voima. Heidän on saatava tuntea se, muuten olette olleet itsekkäitä, että saatte nauttia kaikesta tästä,
mutta ette anna sitä muille. Tämän takia Sahaja Yoga ei aina onnistu luomaan kunnollista tasapainoista persoonaa ihmisessä.
Jotkut ihmiset ovat sellaisia, että jos esimerkiksi kaksi sahaja-joogia menee naimisiin keskenään, oletetaan näin. Minun haluni
on, että he voisivat kehittää täydellisen ymmärryksen ja rakkauden toisiaan kohtaan, mutta myös Sahaja Yogaa ja muita ihmisiä
kohtaan. Tämä on ainoa oikeutus Sahaja Yoga -avioliittoon, miksi he muuten menisivät naimisiin? Mutta näin ei tapahdu. Mutta
heti kun he ovat naimisissa, he alkavat joko riidellä tai pyytävät saada erota.

Jos näin ei onneksi kuitenkaan tapahdu – sillä Sahaja Yogassa on niin helppoa mennä naimisiin – jos näin ei tapahdu, silloin he
alkavat muodostaa omaa perhettä, omaa kotia, ja heistä tulee taas hyvin pieniä, hyvin pieniä ja rajoittuneita. Senkö takia te tulitte



Sahaja Yogaan? Teidän on ymmärrettävä vastuunne. Katsokaa, kuinka Äiti Maa tietää vastuunsa. Hänet on luotu vain mullasta ja
savesta, mutta katsokaa Häntä, kuinka Hän on tietoinen ja tarkka, kuinka Hän hoitaa asioita, on huolehtivainen ja huolellinen.
Kun taas te, vaikka teitä on siunattu runsaasti kaikella, haluatteko antaa sitä muille? 12 opetuslapsen kautta kristinusko, vaikka
siinä olikin monia ongelmia, ja Minusta se ei ollut hyvä asia, mutta silti kristinusko levisi laajalle. Islam ei myöskään ollut kovin
hyvä asia, mutta sekin levisi. Kaikki huonot asiat ovat levinneet laajalle, mutta miksei Sahaja Yogan hyvä asia? Sen täytyy levitä,
sen täytyy mennä kaikkiin paikkoihin.

Yrittäkää selvittää minne voitte mennä puhumaan siitä ja tekemään jotain hyvää toisille ja auttamaan heitä jotenkin nousemaan
yläpuolelle yleistä kurjuutta, murhetta ja turmelusta. Aika on lyhyt, ja jos näette sen, ymmärrätte, että vauhtimme ei ole riittävä.
Meidän on oltava paljon nopeampia ja mentävä paljon eteenpäin, ja meidän on luotava paljon enemmän sahaja-joogeja vakaalla
ja hellittämättömällä ponnistuksella. Mutta Sahaja Yoga on vain sivuseikka, sitä tehdään siinä ohessa, Sahaja Yogaa tehdään
siinä ohessa, ja sen takia me epäonnistumme vastuussamme. Meidän täytyy ottaa oppia Äiti Maalta. Saatatte kysyä: "Mataji,
miten voisimme olla Teidän kaltaisenne? Tehän olette kuitenkin Adi Shakti." Monet puhuvat näin. Jos olenkin Adi Shakti, entä
sitten. Vain yhtä sormea liikuttamalla voin saada aikaan kaikenlaista.

Mutta miksi tekisin? Minkä takia? Sillä ajatuksella, että olette yhtä kuin Minä, sillä ajatuksella, että Äiti Maa on yhtä kuin Minä,
sillä kauniilla asialla, joka on luotuna sisällenne, teidän on tultava herkiksi sille, mitä maailma tarvitsee. Mitä maailma tarvitsee.
Jos nyt epäonnistutte, kaikki on lopullisesti menetetty. Vain muutama ihminen jää jäljelle. Teidän täytyy levittää Sahaja Yogaa,
koska tämä rakkaus ei ole pelkästään teitä varten. Se ei ole vain teidän iloksenne. Siitä pitää saada nauttia niin monen kuin vain
mahdollista koko maailmassa. Tänään meidän on päätettävä, että Adi Shaktin lapsina lähdemme kaikki liikkeelle, kaikkialle,
maailman joka kolkkaan; meidän on julistettava äänekkäästi tästä ajasta, jossa elämme, ja mikä on se vastuu, joka teidän on
otettava sahaja-joogeina.

Onhan siihen oltava syy, miksi olette täällä. Alussa sahaja-joogit kyselivät usein Minulta: "Äiti, mikä minä olin edellisessä
elämässäni, olinko silloin Shivaji." Sanoin: "Mitä se tieto hyödyttää?" Saatoitte olla mitä tahansa, mutta nyt olette paljon
korkeammalla. Yrittäkää ymmärtää tämä. Saatoitte olla vaikka Napoleon, saatoitte olla joku kuningas, tai joku kuningatar
jossain. Entä sitten? Mitä he saivat aikaan? Nostivatko he kenenkään Kundaliinia? Oliko heillä mitään voimia?

Entä Jeesuksen opetuslapset, tai Mohammed Sahibin opetuslapset, pystyikö kukaan heistä siihen? Ymmärsivätkö he, mikä
Kundaliini on? Tunsivatko he rakkautta muita ihmisiä kohtaan niin, että antoivat heille oivalluksen? Oli muutamia ’suufeja’, mutta
he eivät antaneet oivallusta kenellekään. Oli paljon pyhimyksiä, jotka eivät antaneet oivallusta kenellekään. Mohammed Sahib ei
antanut koskaan oivallusta kenellekään. Gautama Buddha ei antanut koskaan oivallusta kenellekään. Ajatelkaa. Jeesus ei
antanut koskaan oivallusta kenellekään. Ei kukaan!

Ei Krishna eikä Rama. Kukaan muu ei pysty siihen kuin te!! Te osaatte tehdä sen, ja te tiedätte kaiken Kundaliinista. Se on todella
suuri asia, koska olette Adi Shaktin lapsia. Olette täällä, ja teidän Äitinne on täällä. Minulle se on hyvin onnekas asia, että olette
täällä. Olen hyvin ylpeä teistä, mutta yhä uudelleen Minun on kerrottava, että työn pitäisi edetä nopeammin, meidän olisi
liikuttava nopeammin ja saatava lisää ihmisiä Sahaja Yogaan. Minun on aika vaikeaa ilmaista asioita painokkaasti, sillä
luonteeni ei ole sellainen. En osaa kiivastua tai vihastua, enkä osaa sanoa teille asioita painokkaasti, mutta jos epäonnistutte,
silloin te vain aiheutatte täydellisen pettymyksen Minulle. Sitä se tarkoittaa, ei enempää eikä vähempää, ja jos ette halua sen
tapahtuvan, silloin pyydän teitä kaikkia lupaamaan tänään, että levitätte Sahaja Yogaa, puhutte siitä ihmisille ja opettelette
kaiken Sahaja Yogasta.

On paljon ihmisiä, jotka eivät tiedä siitä mitään. On yllättävää, että on sahaja-joogeja, jotka eivät tiedä mitään. Älkää myöskään
aiheuttako Minulle avioliittoon liittyviä ongelmia: ette voi elää vaimonne kanssa, ette voi elää miehenne kanssa. Kaikenlaisia
typeriä ongelmia ihmiset aiheuttavat Minulle Sahaja Yogassa. Oletteko täällä aiheuttamassa ongelmia vai poistamassa niitä
ihmisiltä? Kokonaisuudessaan olemme onnistuneet hyvin, mutta työ ei ole vielä päättynyt, meidän on kiihdytettävä tahtia, oltava
innostuneempia ja iloisempia. Ette tiedäkään, millaista iloa koette, kun annatte oivalluksen toiselle ihmiselle. Kaikkein riemullisin
hetki on se, kun annatte oivalluksia muille. Kun kokeilette sitä kerran ja nautitte siitä, silloin haluatte tehdä sitä aina vain
enemmän ja enemmän. Sahaja Yogaan tulon jälkeen oma halu muuttuu haluksi: "Hyvänen aika, tämä mies on lähdössä –



pitäisikö minun käydä antamassa hänelle itseoivallus?"

Kadulla tapaatte jonkun ja sanotte: "Hei kuulkaa, haluaisin antaa teille jotakin", ja laitatte hänet istumaan ja annatte oivalluksen.
Tällä tavalla te toimitte kuin hullaantuneina ja sanotte: "Voi ei, katsokaa, tuo mies ei ole vielä saanut oivallustaan, annetaanpa se
hänelle." Teidän pitää mennä kirkkoihin ja yliopistoihin, teidän pitää mennä kaikkiin sellaisiin kokoontumisiin, joissa ei tiedetä,
mitä kaikkea he voivat saavuttaa, ja kertoa heille ilman pelkoa tai kaunaa. Voitte puhua heille ja kertoa: "Olemme täällä
auttamassa teitä teidän itsenne takia. Emme ole täällä itsemme takia vaan teidän, joten kuunnelkaa", ja olen aivan varma, että
Kundaliini sisällänne tulee todella iloiseksi. Katsokaas, Hän ei ole tyytyväinen, Hän ei ole tyytyväinen ihmisiin, jotka eivät käytä
Häntä tehokkaasti. Hän on hyvin halukas auttamaan teitä ja tekemään kaiken tarvittavan koko maailman vapautumiseksi.
Jumala siunatkoon teitä!
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Sahasrara Puja. Cabella Ligure (Italy), 10 May 1998.

Tämä on suuri päivä, koska Sahasrara-päivä ja äitienpäivä osuvat samalla päivälle. Tämä on mielestäni hyvin sahaj-tapahtuma,
ja meidän on siksi hyvä ymmärtää, miten Sahasrara ja äitiys kuuluvat yhteen. Sahasrara aukaistiin kiistämättä, ja Äidin täytyi
tehdä se, sillä aikaisemmin maan päälle tulleet ihmiset yrittivät opettaa ihmisille Dharmaa ja tuoda heidät keskitielle, suoralle
ylösnousemuksen tielle. He yrittivät kaikkea, minkä ajattelivat erityisesti sopivan kulloisellekin ihmisryhmälle, alueelle ja maalle.
He puhuivat siitä, ja asiasta kirjoitettiin monia kirjoja. Mutta sen sijaan, että nämä kirjat olisivat tehneet ihmisistä uskonnollisia,
henkisiä ja yhtenäisiä, ne saivatkin heidät nousemaan toisiaan vastaan. Se oli täysin järjetöntä, mutta niin tapahtui. Kaikkia
kirjoja ja kaikkea saatua tietoa alettiin käyttää oman vallan vahvistamiseen. Kaikesta tulikin vallan ja rahan tavoittelua. Näemme,
että lopputulos kaikista uskonnoista on sisällöttömyys.

Ihmiset puhuvat rakkaudesta ja myötätunnosta, mutta sillä on taka-ajatus. Joskus kaikki tuntuu poliittiselta peliltä, sillä ihmiset
haluavat edelleen valtaa, ei henkistä, vaan maallista valtaa, että he voisivat hallita koko maailmaa. Tällainen vallanhalu alkoi
hallita niin paljon ihmismieltä, että nyt meillä on paljon sotia ja tappamista. Kun se (Dharma) alkoi heikentyä, ajattelin, että ehkä
nyt Sahasraran avaaminen auttaisi ihmisiä näkemään totuuden. Sahasraran tasolla ihminen tietää totuuden. Kaikenlaiset
illuusiot, väärinkäsitykset ja kaikenlainen itseaiheutettu tietämättömyys häviävät itsestään, sillä se, mitä tiedätte on totuus.
Totuus ei ole nokkelaa eikä ylimielistä eikä mitään sellaista, johon on vaikea samaistua. Ihmiset ajattelivat, että totuus olisi jotain
vahingoittavaa tai kauheaa ja se voisi aiheuttaa ongelmia ihmisten välille, mitä se ei saa olla, sellaista sen ei ole tarkoitus olla.
Mutta aina, kun ihmiset puhuivat totuudesta, he käyttivät sitä väärään tarkoitukseen. Ihmisolennoissa on erikoista se, että he
alkavat käyttää asioita väärin perustein, he yrittävät käyttää niitä omiin tarkoituksiinsa. Ihmisissä on hyvin yleistä se, että he
haluavat käyttää valtaa muihin ihmisiin. Olen nähnyt sen omassa maassani, kun haluttiin erottaa kansat toisistaan. Ne, jotka
halusivat sitä, todella tekivät niin, eivät siksi, että olisivat saaneet sillä aikaan jotain suurta, vaan siksi, että muutamista heistä
voisi tulla jotakin suurta heidän omassa maassaan. He eivät halunneet asua maassa, jossa eivät ehkä pääsisi niin korkealle.
Niinpä he sitten erottivat maat toisistaan, ja sen seurauksena kaikki nämä maat saavat nyt kärsiä, kärsiä hyvin paljon. Kasvua ei
tapahdu, on ongelmia taloudessa, on kaikenlaisia ongelmia, ja myös päävaltio saa kärsiä, koska nyt on alkanut ilmetä
vihamielisyyttä päävaltiota kohtaan.

Kaikki tällainen separatistinen ajattelu on sahaj-vastaista. Esimerkiksi puussa kasvava kukka näyttää kauniilta, se kasvaa ja
kehittyy paikallaan ja tuottaa myös siemeniä. Mutta jos kukka leikataan irti ja viedään pois, mitä silloin tapahtuu? Puu tietysti
menettää kukkansa, mutta kukka itse menettää eniten. Kun he tekivät tällä tavalla, mikä on tulos? Se, että ihmiset, jotka halusivat
oman valtion, oman alueen, heitä tapettiin, murhattiin, häväistiin ja jotkut joutuivat vankilaan. Tällainen asenne, myös Sahaja
Yogan ulkopuolella, on näyttänyt, että se ei auta ihmistä. Meidän on opittava olemaan yhtä. Jos ette Sahaja Yogaan tulemisen ja
oivalluksen jälkeen ymmärrä tätä viestiä, että meidän kaikkien on oltava yhtä, yksi ainoa yhtenäinen keho; jos ette pysty olemaan
sitä, jos samaistutte toisenlaisiin asioihin, silloin ette ole millään tavalla kasvaneet ettekä kypsyneet. Sahasrara-päivänä on hyvin
tärkeää ymmärtää, että kaikilla seitsemällä chakralla on 'peethansa', sijansa Sahasrarassa. Kaikilla seitsemällä chakralla. Ne
ovat kaikki asettuneet aivojenne keskelle, ja sieltä ne ohjaavat omilta paikoiltaan chakrojen toimintaa. Kaikki nämä seitsemän
chakraa tulevat yhteen, tai toimivat sopusoinnussa. Näissä keskuksissa tapahtuu täydellinen yhdentyminen. Näitä chakroja
hallitsee seitsemän päächakraa, joksi niitä voidaan esimerkiksi kutsua, ja ne hallitsevat kaikkia muita chakroja, ja koska ne
toimivat sopusoinnussa, täydellisesti yhdessä, niin siksi myös teidän kaikki chakranne toimivat yhdessä. Myös 'peethat' ovat
valaistuneet Kundaliinin avulla ja saaneet siunauksen Jumalaiselta voimalta, ja nekin yhdentyvät välittömästi. Ne ovat kuin
helmet helminauhassa. Ja vielä paljon enemmänkin; kaikki sisällänne olevat 'peethat' yhdentyvät niin, että niiden ilmenemistä ei
erota toisistaan.

Jos jokin chakroistanne ei ole kunnossa, siinä on jotain vikaa fyysisellä, mentaalilla tai tunteiden tasolla, niin toiset chakrat
pyrkivät auttamaan tätä sairasta chakraa ja yrittävät kehittää sahaja-joogin persoonallisuutta niin, että hän eheytyy. Sisäinen
eheytyminen on hyvin tärkeää, sillä vasta sitten, kun olette eheitä sisällänne, voitte eheytyä ulkopuolellanne. Sisällä tapahtuva
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eheytyminen on sellainen Sahaja Yogan siunaus, että oivalluksen saaneesta henkilöstä tulee persoona, joka on tavallisia
persoonia korkeammalla. Se ei ole kiintynyt mihinkään negatiivisiin tai vahingollisiin voimiin. Se pystyy luopumaan monista
asioista, joista tavallisesti on hyvin vaikea luopua. Kaikkia seitsemää sisällämme olevaa chakraa ohjaavat nämä 'peethat'
sopusoinnussa keskenään. Tästä sopusoinnusta tuleva apu auttaa kaikkia chakroja eheytymään täydellisesti. Ihmiset eivät ole
ehyitä, koska mieli menee yhtäälle, keho toisaalle, sydän omalle taholleen ja tunteet omilleen. Emme tiedä, mikä on oikein, mikä
olisi paras vaihtoehto. Mutta oivalluksen jälkeen, Hengen valossa saatte totuuden ja tiedätte mitä pitää tehdä. Esimerkiksi
itseoivalluksen jälkeen voitte arvioida ihmisiä heidän värähtelyjensä perusteella. Siihen ei tarvitse käyttää aivoja, vaan voitte
värähtelyjenne avulla tietää heti, mikä teissä itsessänne tai toisissa on vialla. On kysymys kahdensuuntaisesta korjaamisesta:
näette oman olemuksenne, oman itsenne, saatte tiedon omasta itsestänne, ja lisäksi saatte selville toisesta henkilöstä, millaisia
asioita hän on tehnyt. Jos joku ei ole 'sahaj', vaikka väittää olevansa, saatte helposti selville, että hän ei ole 'sahaj', hänen
käyttäytymisensä ei ole 'sahaj'. Paras asia meille kaikille on se, että saamme eheytymisen toimimaan täydellisesti sisällämme.
Meidän ei pitäisi arastella asiaa, vaan hyväksyä, että mitä tahansa vikoja meissä onkin, mitä tahansa väärää olemme tehneet ja
ajatelleet, mitä tahansa vahingollista olemmekin tehneet, kaiken sen täytyy hävitä, koska olette sahaja-joogeja. Sahaja-joogeilla
on erityinen työ tehtävänään. He eivät ole kuin muut ihmiset, jotka vain tekevät työtä rahan, vallan tai hallitsemisen vuoksi. Ette
ole sellaisia. Teette työtä Sahaja Yogassa ihmiskunnan vapautumisen hyväksi. Asian ydin on siinä, että Sahasrara on globaali
kenttä, jolle olemme astuneet. Astumme globaalille kentälle ja kun olemme siellä, meistä itsestämme tulee globaaleja. Kaikki
pienet asiat, kuten rotu, maa, uskonto ja muut, jotka ovat keinotekoisia ihmisten välillä olevia raja-aitoja, häviävät, ja teistä tulee
oivaltaneita sieluja ja tiedätte, mitä on ihmisyys, ymmärrätte ihmisyyttä.

Tämän täytyy tapahtua kaikille sahaja-joogeille, kun he ovat yhdessä. Heidän pitää ymmärtää, että me emme ole enää tavallisia
ihmisiä, vaan erityislaatuisia ihmisiä, jotka on valittu erityistä tehtävää varten, joka on tänä päivänä kaikkein tärkein asia. Tiedätte
varmasti mitä 'Kali Yugassa' tapahtuu, siitä Minun ei tarvitse teille kertoa, mutta kerron Hengen valosta, joka näyttää, mitä voitte
tehdä poistaaksenne 'Kali Yugan' epäkohdat. Alkaen omasta itsestänne voitte tarkastella itseänne huvittuneesti, että kaikki
aikaisemmin tekemänne on ollut täysin typerää. Teidän ei olisi pitänyt tehdä sellaista, mutta te teitte, joten se ei haittaa, nyt
voitte antaa anteeksi muille, jotka tekevät niin. Ymmärrätte, että ne, jotka ovat tehneet niin, ovat tehneet sitä
tietämättömyydessään. Mutta nyt teidän Sahasraranne on auennut. Auenneen Sahasraran kautta Jumaluus antaa armonsa
virrata teihin koko ajan. Se, mitä armon vastaanottamisessa, Sahasraran ravitsemisessa tapahtuu, on jotain todella
suurenmoista. Yksi asia on se, että saatte etäisyyttä itseenne, näette itsenne, näette menneisyytenne, ymmärrätte, että olette
tehneet monia vääriä asioita ja olette ymmärtäneet ihmisiä väärin. Tällainen saattaa joskus viedä teidät liian kauas itsestänne.
Mutta kun valo tulee ja Sahasrara saa ravintoa, siinä valossa näette selkeästi, mitä väärää olette tehneet itsellenne. Silloin näette
henkilönä omat vikanne, mutta näette myös viat siinä yhteiskunnassa, jossa elätte. Heti kun ihmiset ovat saaneet oivalluksensa,
he alkavat kertoa Minulle: "Äiti, olin kristitty, mutta millaista tuo kristillisyys onkaan." Joku toinen sanoo: "Äiti, olin hyvin
isänmaallinen, mutta nyt näen, mitä isänmaallisuus on." Jokainen alkaa nähdä oman taustansa, elämäntapansa, jossa on elänyt,
ja jättää sen taakseen. Ja kun se on jäänyt taakse, ette enää samaistu siihen. Se on hyvin spontaani tapahtuma.

Teidän täytyy vain oppia olemaan spontaani. Huomaan, että Sahaja Yogassa ihmisillä on edelleenkin - vaikka ovatkin päässeet
pois illuusiosta, illuusion merestä - silti heidän toinen jalkansa on edelleen meressä, ja he vetävät ja työntävät sitä edestakaisin.
Niin ei pitäisi olla. Näin tapahtuu vain siksi, että ihmiset eivät meditoi. Kun sanotaan, että täytyy meditoida, ihmiset pitävät sitä
rituaalina, tai jonakin Sahaja Yogan tapana. Ei. Meditaatio on teitä itseänne varten, jotta pääsisitte syvälle itseenne ja saisitte
kaiken sen, minkä Sahasrara haluaa teille antaa. Korkeimman kiintymättömyyden ja ymmärryksen saavuttaminen tulee vain
meditaation kautta. Meditaatiossa tietoisuutenne pääsee Agnyan läpi, nousee sen yläpuolelle ja asettuu sitten Sahasraraan,
ajatuksettomaan tietoisuuteen. Sitten Sahasraran todellisuus ja kauneus alkaa virrata omaan olemukseenne, omaan
luonteenlaatuunne. Jos vain meditoitte tullaksenne parempaan kuntoon, tai ajattelette: "Minun pitää meditoida" - meditaatio on
hyvin tärkeää teille kaikille, jotta kehittäisitte Sahasraraanne niin, että voisitte imeä itseenne oman Sahasraranne kauneutta. Jos
ette käytä Sahasraraanne tällä tavalla, jonkin ajan kuluttua huomaatte Sahasraran sulkeutuvan, teillä ei ole värähtelyjä ettekä
ymmärrä omaa itseänne. On siis hyvin tärkeää meditoida. Näen heti, ketkä ihmiset ovat meditoineet ja ketkä eivät. Henkilö, joka
ei meditoi, ajattelee vieläkin: "Ei se haittaa, jos teen vähän niin ja vähän näin." Meditaatio on ainoa tapa, jolla voitte rikastaa
itseänne todellisuuden kauneudella. Ei ole muuta keinoa. En tiedä mitään muuta keinoa kuin meditaation, jonka avulla voitte
nousta jumalallisuuden maailmaan. Esimerkiksi omalla kohdallani olen saanut aikaan vain sen, että pystyin löytämään tavan,
jolla voi antaa Itseoivalluksen suurille ihmisjoukoille. Mutta se ei tarkoita, että jos annan oivalluksen suurille joukoille, he olisivat



kaikki sahaja-joogeja. Ei. Olette varmaan nähneet yleisötilaisuuksissanne, että ihmiset saavat oivalluksen, kun olen siellä, ja he
tulevat tilaisuuksiin jonkin aikaa ja jäävät sitten pois. Syy on siinä, että he eivät ole meditoineet. Jos he olisivat meditoineet, he
olisivat tienneet, kuinka arvokkaita ovat, mitä he ovat.

Ilman meditaatiota ette ymmärrä, mikä on teille parasta. Tänään teidän täytyy luvata Minulle, että meditoitte joka ilta, ja
aamuisinkin. Jos aina kun mahdollista voitte mennä meditatiiviseen tilaan, silloin olette yhteydessä Jumaluuden Voimaan.
Silloin kaikki, mikä on hyväksi itsellenne, yhteiskunnallenne ja omalle maallenne, tapahtuu tämän Jumaluuden Voiman kautta.
Teidän ei tarvitse hallita Jumaluuden Voimaa, teidän ei tarvitse käskeä tai pyytää; jos vain meditoitte, olette yhtä tämän
Kaikkialla olevan Voiman kanssa, mikä on suuri siunaus meille. Jos Sahasraranne ei ole avoinna, mitkään Jumaluuden Voiman
siunaukset eivät pääse luoksenne. Saatatte saada rahaa ja työpaikan, saatatte saada sitä ja tätä, mutta oma kehittymisenne on
mahdollista vain silloin, kun meditoitte ja Sahasraranne on täysin avoinna, ja avoinna totuudelle. Totuus on se, että Jumaluuden
Voima on myötätunto ja rakkaus. Tämä on totuus. Sanotaan, että Jumala on rakkaus ja Jumala on totuus, joten siitä saadaan
yhtälö, että totuus on rakkaus ja rakkaus on totuus. Mutta totuutta ei ole se, että tunnette rakkautta omia lapsianne ja omaa
perhettänne kohtaan, se on kiintynyttä. Kiintynyt rakkaus ei ole totuutta. Jos olette kiintyneitä johonkin ihmiseen, silloin ette
koskaan näe hänen huonoja puoliaan. Jos olette vihainen jollekin ihmiselle, silloin ette koskaan näe hänen hyviä puoliaan. Se on
täydellisen kiintymätöntä rakkautta, ja sellainen rakkaus on äärettömän voimakasta, sillä aina kun kohdistatte tätä rakkautta
johonkin ihmiseen, yllätytte, kun tämän ihmisen ongelmat ratkeavat, hänen persoonansa kehittyy, ja kaikki asiat tulevat kuntoon,
ja hänen elämänsä muuttuu. Mutta jos olette kiintyneitä mihin tahansa, se kiintymys aiheuttaa ongelmia eikä anna
spontaanisuuden kasvaa. Kiintymys voi olla millaista tahansa, esimerkiksi voitte olla kiintyneitä omaan maahanne,
yhteiskuntaanne, perheeseenne, se voi olla millaista tahansa. Mutta kun Sahasrara on auki, opitte mitä on kiintymättömyys.
Teistä vain tulee kiintymättömiä. Te ette kuitenkaan pakene mitään. Sahaja Yogassa emme usko ihmisiin, jotka pakenevat
yhteiskuntaa ja menevät Himalajalle, sitä kutsun eskapismiksi, kysymys ei ole sellaisesta. Tapahtuu niin, että olette läsnä, näette
jokaisen, katsotte jokaista, tunnette jokaisen, olette lähellä jokaista, mutta olette kiintymättömiä. Saavutatte tällaisen mielentilan,
kun Sahasrara on auennut. Siinä tilassa olette tekemisissä ihmisten kanssa, käsittelette ongelmia ja erilaisia tilanteita, mutta
ette mene mukaan niihin, ette osallistu niihin.

Tapa, jolla aikaisemmin osallistuitte, ei voi koskaan antaa täydellistä näkemystä tapahtumista, mikä on totuus, ei missään
tilanteessa. Kiintymättömyys auttaa. Kiintymättömyydessä on parasta se, että asiat eivät vaikuta teihin. Ei hyödytä sanoa:
"Mutta jos se ei vaikuta meihin, Äiti, miten voi tuntea sääliä toista kohtaan? Miten voi tuntea myötätuntoa toista kohtaan? Jos
säälii toista ihmistä, vain silloin voi ratkaista ongelman." Mutta tällainen tunne on jälleen eräänlaista kiintymystä. Se ei ole
todellinen tunne, koska se ei auta. Ihminen itkee, te itkette mukana, hän on vaikeuksissa, tekin olette vaikeuksissa, eikä tällainen
auta sitä ihmistä eikä teitäkään. Kiintymättömyys ei millään tavalla tarkoita sitä, että ette tuntisi myötätuntoa. Te tunnette.
Tunnette toisen ihmisen ahdistuksen ja hädän, joskus koko yhteiskunnassa ja maassa. Mutta tämä tunteenne on niin
kiintymätön, että Kaikkivaltias Voima ottaa asian hoitaakseen. Ensin meillä täytyy olla täysi usko Kaikkivaltiaan Voiman kykyihin.
Heti kun olette kiintymättömiä, sanotte: "Sinä teet sen" - siinä kaikki. Kun sanotte: "Sinä teet sen, Sinä saat tehdä sen", koko asia
muuttuu täydellisesti, sillä silloin siirrätte kaikki vastuunne ja ongelmanne tälle Jumaluuden Voimalle, joka on hyvin voimakas ja
kykenevä, joka voi tehdä mitä vain. Aina kun ajattelette, että tämän ongelman voi ratkaista itse, ja teidän pitää tehdä se, silloin
Jumaluuden Voima sanoo: "Hyvä on, voit kokeilla onneasi." Mutta jos todella annatte ongelman Jumaluuden Voiman
ratkaistavaksi, kaikki onnistuu. Meillä on kaikenlaisia ongelmia Sahaja Yogassa, erityisesti, kun huomaamme, että ihmiset eivät
ole kovin kiinnostuneita Sahaja Yogasta ja heitä on kovin vähän, silloin alatte surra sitä. Mutta oletteko silloin yrittäneet
meditoida asiaa, oletteko yrittäneet antaa asian Jumaluuden Voiman hoidettavaksi? Miksi meidän pitäisi huolehtia? Kun meillä
on Jumaluuden Voima käytettävissä Sahasraramme kautta, miksi kantaisimme huolta? Miksi meidän tarvitsisi miettiä
ongelmaa? Jättäkää kaikki Jumaluuden Voiman hoidettavaksi. Jos tämä olisi mahdollista, jos voisitte päästä tähän, mikä on
hyvin vaikeaa ihmisille, koska he elävät egossaan, he elävät ehdollistumissaan; mutta jos kaikki tällainen kiintymys häviää, silloin
voitte vain jättää kaikki asiat tämän Voiman hoidettaviksi. Krishna on sanonut 'Gitassaan': “Sarva dharmanam parityajya
mamekam sharanam vraja”, "Unohtakaa kaikki dharmanne." Dharmalla Hän tarkoittaa sitä, että meillä on vaimon dharma,
miehen dharma, yhteisön jäsenen dharma, kaikilla on omat dharmansa. Mutta Hän sanoo: "Jättäkää ne. Antakaa ne Minun
hoidettavakseni." Tämä meidän pitää oppia, eli sanoa: "Jumaluuden Voima hoitaa kaikki ongelmamme." Ihmiselle tämä on hyvin
vaikea tila, ja sen tilan voi saavuttaa vain meditaation kautta. Mutta en sano, että teidän täytyy meditoida tuntikaupalla. Se ei ole
tarpeen. Mutta sen pitää tapahtua täydellä uskolla itseen ja Jumaluuden Voimaan. Jos onnistutte siinä, olen varma, että ei ole



vaikeaa nousta ylemmälle tietoisuuden tasolle. Siihen meidän on pyrittävä. Se on mahdollista niin miehille kuin naisillekin.
Heidän ei pidä ajatella: "Äiti, miten me voisimme pystyä siihen?" Katsokaas, sellaisista ihmisistä ei ole mitään hyötyä Sahaja
Yogalle. Sellaiset, joilla ei ole itseluottamusta, eivät pysty tekemään mitään. Mutta sellaiset, jotka ovat antautuneita ja uskovat
pystyvänsä siihen, pystyvät siirtämään oman voimansa Jumaluuden Voimalle. Antakaa kaikki Jumaluuden Voiman
hoidettavaksi. Esimerkiksi, Minulla on auto, jolla voin kulkea. Jos Minulla on auto, en valjasta härkiä sen eteen, en myöskään
työnnä autoani, vaan istun sen sisällä ja käytän sitä. Samalla tavalla, jos teillä on tämä Suuri Voima ympärillänne, jos
Sahasraranne on aivan täydellisesti sulautunut siihen, hämmästytte sitä, kuinka asiat järjestyvät aivan itsestään.

Annan teille esimerkin eräästä edesmenneestä sahaja-joogista. Hän oli tavallinen kalastaja, mutta hänellä oli myös koulutus, ja
hän työskenteli pankissa. Eräänä päivänä hän oli menossa tekemään Sahaja Yoga -työtä, ja hän joutui menemään veneellä. Kun
hän saapui rannalle, hän näki, että taivas oli vetäytynyt pilveen, ja oli tulossa melkoinen myrsky. Hän tuli siitä levottomaksi:
"Mitäs tämä nyt on?" Hänen Sahasraransa oli hyvin auki, ja hän sanoi: "Minä jätän kaiken Jumaluuden Voiman käsiin, että mitään
pahaa ei tapahdu. En halua sadetta enkä mitään ongelmia, ennen kuin palaan ja olen kotonani nukkumassa." Se oli
hämmästyttävää, ihmiset kertoivat Minulle: "Äiti, taivas oli täysin pilvessä, mutta ei satanut eikä tapahtunut mitään, eikä syntynyt
minkäänlaista myräkkää." Hän halusi mennä toiselle saarelle, teki siellä Sahaja Yoga -työtä ja palasi takaisin. Ja vasta sitten, kun
hän oli nukahtanut kotonaan, alkoi sataa kaatamalla. Koko luonto, jokainen lehti ja kukka, aivan kaikki on Jumaluuden Voiman
ohjauksessa. Meidän ei siis pidä egossamme ajatella, että voimme tehdä asioita itse, pärjäämme yksinämme. Jos teillä on
tällaisia ajatuksia, ette ole vielä riittävän kehittyneitä, ette ole vielä kasvaneet riittävästi Sahaja Yogassa. Sahaja Yogassa
kasvamisen ei pitäisi olla teille vaikeaa, koska teitä ohjataan. Ne harvat ihmiset, jotka saivat oivalluksen, kuten 'suufit' ja jotkut
pyhimykset Intiassa; kuinka paljon heidän on täytynyt ponnistella. Kukaan ei ollut ohjaamassa tai auttamassa heitä, kukaan ei
ollut kertomassa, mitä he voisivat saada aikaan. Siitä huolimatta he olivat hyvin tyytyväisiä ja onnellisia ihmisiä ja he onnistuivat
erittäin hyvin. He näkivät koko maailman toisesta näkökulmasta, kuten tekin, mutta he eivät järkyttyneet ja he luottivat itseensä,
ja heillä oli oma tietonsa, jonka olivat saaneet meditaatioidensa kautta. Ja kaikki ne kirjat, joita he kirjoittivat, ovat todella
suurenmoisia, ja on hämmästyttävää, miten he ovat saaneet aikaan sellaisia runoja täynnä tietoa. On vaikea ymmärtää sitä, että
kukaan ei ollut ohjaamassa, kukaan ei ollut kertomassa heille.

Mutta yksi asia heissä oli, että he pyrkivät koko ajan pitämään huolta Sahasrarastaan. Yksi asia on Sahasraran esteenä, ja se on
Agnya, joka panee teidät ajattelemaan. Se on ainoa asia, joka estää pääsynne Sahaja Yogaan. Ajatuksia tulee koko ajan, koska
ihminen on syntynyt reagoimaan kaikkeen, hän reagoi siihen, reagoi tähän, ja ajatukset tulevat ja menevät. Pää on täynnä
ajatuksia. Sen takia huomionne ei pääse nousemaan Agnyan yli eikä pääse Sahasraraan. Ensiksi pitäisi nähdä millaisia ajatuksia
päähän tulee. Teidän pitää välillä nuhdella itseänne. Teidän pitää sanoa: "Mitä hölynpölyä! Mitä minä oikein teen? Mikä minua
vaivaa? Miten olen voinut tehdä kaikkea tällaista?" Kun teette tällä tavalla, ajatukset alkavat kaikota. Ajatukset tulevat kahdesta
suunnasta, egosta ja ehdollistumista. Ne ovat niin vahvaksi kehittyneinä sisällänne, että ne eivät päästä mitään Agnyanne ohi.
Siksi meillä on kaksi 'bija'-mantraa, 'ham' ja 'ksham'. Ensimmäinen on ehdollistumille, että teillä on sellaisia pelkoja kuin, "en saa
tehdä niin, en saa tehdä näin, tämä ei ole sallittua, tuo ei ole sallittua". Nämä ovat ehdollistumia. Ehdollistumia voi olla
monenlaisia. Ego on sitä, että "minun pitää voittaa kaikki muut, minun pitää saada tämä, minun pitää saada hallita kaikkia."
Nämä kaksi ovat siellä mielessä, ja ne risteilevät puolelta toiselle. On siis tärkeää, että voimme päästä ajatuksettomaan
tietoisuuteen, ja tämä ajatukseton tietoisuus on oikea keino, jonka avulla Kundaliini voi ravita Sahasraraanne. Sillä Kundaliini ei
pysty pääsemään läpi. Kuten sanoin, on olemassa kaksi 'bija'-mantraa: 'ham' ja 'ksham'. Jos siis olette ehdollistuneita, teillä on
pelkoja, pelkäätte jotain, tai teillä on ideoita itsestänne; nykyään ihmiset kuvailevat itseään sanomalla, "olen ekstrovertti". Joku
voi sanoa, "olen introvertti", joku voi sanoa, "olen hippi", "olen sitä, olen tätä". He voivat antaa itsestään kaikenlaisia
tunnusmerkkejä. Mutta kaikki tällaiset ajatukset tulevat ulkoa päin, eivät sisältä. Päästäksenne itsenne sisäpuolelle,
olemuksenne hienojakoiselle puolelle, teidän on annettava Kundaliinin tulla Agnyan läpi. Agnyan ylittäminen on hyvin tärkeää
nykyaikana, ja sitä varten teidän on meditoitava. Jos pystytte meditoimaan täydellä uskolla itseenne, Agnya voidaan saada
avautumaan nöyrtymällä Jumaluudelle. Teidän on nöyrryttävä Jumaluuden edessä.

Kun Agnya avautuu, tulette hämmästymään, sillä Sahasraranne vain odottaa saadakseen välittää, antaa teille kaikki
tarvitsemanne apu Kaikkivaltiaan Voiman kautta. Yhteytenne Sahasrarasta Kaikkivaltiaaseen Voimaan on muodostunut. Saatte
ihmetellä kuinka kaikki seitsemän chakraa tekevät työtä hyväksenne, auttavat teitä ja yrittävät antaa teille kaiken, mikä on
todellista tietoa kaikesta. Tämä todellinen tieto antaa teille paljon iloa. Voitte nähdä todellisen tiedon kaikessa. Teidän ei tarvitse



alkaa lukea mitään kirjaa aiheesta. Jokaisessa tilanteessa ja jokaisessa henkilössä, jokaisessa kukassa ja luonnon
tapahtumassa voitte nähdä selkeästi Jumalan käden jäljen. Kun näette Jumalan käden jäljen, teidän egonne alkaa hävitä. Kun
sanotte, "Sinä, Sinä teet kaiken". Kabira on ilmaissut tämän kauniilla tavalla, hän sanoi, että eläessään vuohi sanoo: "Mää, mää" -
"minä olen, minä olen". Mutta kun se teurastetaan ja sen suolista tehdään jänteitä, joita käytetään puuvillan puhdistukseen,
silloin se sanoo, "tuhi, tuhi" - "sinä olet, sinä olet". Tällä symbolisella tavalla annetaan ymmärtää, että on sulauduttava yhteen
Jumaluuden Voiman kanssa. "Jumaluuden Voima tekee kaiken. Mitä minä olen sen rinnalla? Olin vain pisara ja putosin
Jumaluuden Voiman tietoisuuden valtamereen, joka ottaa kaiken hoitaakseen ja tekee kaiken." Tämä auttaa teitä paljon
tulemaan suureksi sahaja-joogiksi. Olette saaneet parantavia voimia, mutta ette silti ole ylpeitä niistä. Olette saaneet
herättämisen voimia, ette silti ole ylpeitä niistä. Olette saaneet monia luovia voimia, mutta ette ole ylpeitä niistä. Teistä on tullut
erittäin luovia, äärimmäisen luovia. Mutta kaikkein suurin teille tapahtunut asia on se, että teistä on tullut universaaleja
persoonallisuuksia. Alatte nähdä jokaisen maan ongelmat, jokaisessa kansakunnassa olevat ongelmat. Mutta te ette näe näitä
ongelmia niin kuin muut ihmiset. Sillä muut saattavat haluta käyttää sitä omiin tarkoituksiinsa ehkä tiedotusvälineiden kautta tai
jotenkin muuten. Mutta te haluatte nähdä, että ongelmat saadaan ratkaistua. Teidän voimanne ovat niin suuret, että tällaisella
mielenlaadulla, jota Jumaluuden Voima halitsee täysin, niin kaikki mikä järkyttää teitä, menee Jumaluuden hoidettavaksi ja alkaa
muuttua. Sahaja Yogan avulla on saatu ratkaistua monia ongelmia, ja myös universaalisia ongelmia voidaan ratkaista, jos olette
globaaleja persoonia. Jos olette globaaleja persoonia, teistä tulee eräänlaisia kulkuneuvoja, tai teistä voi tulla Jumaluuden
Voiman kanavia, joiden kautta Se voi toimia, koska olette puhtaasti universaaleja. Ei kiintymyksiä sinne tai tänne, vaan puhdas
sahaj-persoonallisuus, jota Jumaluuden Voiman on helppo käyttää. Sen vuoksi, kuten jo iltapäivällä kerroin, meidän on oltava
varovainen muutaman asian kanssa. Ensiksi viha, kiukku, se on pahin asia meissä. Viha mitä kohtaan? On ihmisiä, jotka puhuvat
tällä tavalla: "Olin hyvin vihainen" - aivan kuin he olisivat ylpeitä vihaisuudestaan. Kiukku on merkki täydellisestä typeryydestä. Ei
ole mitään tarvetta vihastua kenellekään, koska sillä ei ratkaista ongelmaa. Vihaisuudella pilaatte vain itsenne. Vihaisuudella
turmelette oman luonteenne.

Vihaisuudelle pilaatte täysin koko tilanteen. On siis täysin turhaa tuntea vihaa mistään. Jos tapahtuu jotain, mikä vihastuttaa
teitä, teidän pitää rauhoittua ja tutkia itseänne: mikä on väärin, miksi se ärsyttää teitä? Jo oman itsensä näkeminen auttaa
ongelman ratkeamisessa. Teidän täytyy ennen kaikkea ymmärtää, että olette erityisiä henkilöitä, että Sahasraranne on aukaistu
Jumaluuden Voimalle, aivan kuin olisitte astuneet Jumaluuden valtakuntaan. Olette arvovieraita Jumalan valtakunnan suuressa
hovissa. Ette te ole mitään tavallisia ihmisiä. Kun sitten ymmärrätte, miksi teillä on Sahaja Yoga ja miksi olette saaneet
oivalluksen, näette, että kysymys on jostain erityisestä. Mutta se ei saisi kasvattaa egoanne. Tätä ei ole tarkoitettu egoanne
varten, vaan ymmärtämään, että teidän on oltava Jumaluuden työvälineitä. Tätä näytelmää voisi selittää esimerkiksi näin: olette
vaikkapa taiteilija, ja taiteilijan kädessä on sivellin, mutta sivellin ei koskaan ajattele tekevänsä mitään. Taiteilija tekee kaiken.
Samalla tavalla, kun olette yhtä Jumaluuden Voiman kanssa, tunnette: "Minä en tee mitään. Taiteilija tekee kaiken. Taiteilija
hallitsee kaikkea." Ja kuka on tämä Taiteilija? Se on Jumaluuden Voima, joka rakastaa, välittää ja huolehtii teistä, joka on täysin
samastunut teihin. On hämmästyttävää kuinka paljon ihmiset kirjoittavat Minulle, miten Sahaj on auttanut heitä, miten he ovat
saaneet apua juuri oikealla hetkellä, ja kuinka täydellisen tuhonkin hetkellä he ovat pelastuneet. Monet ovat kirjoittaneet Minulle
tällaista. Mutta en ole lainkaan yllättynyt, sillä jos olette yhtä Jumaluuden kanssa, Hän pitää teistä huolen. Hänellä on kaikki
voimat. Vain yksi voima Häneltä puuttuu: voima kontrolloida teitä. Jos haluatte turmella itsenne, saatte siihen täyden vapauden.
Jos haluatte turmella itsenne, turmelkaa. Jos ette halua hyväksyä Jumaluuden Voimaa, hyvä on, älkää hyväksykö. Teillä on
täydellinen vapaus tehdä itsellenne mitä haluatte. Tämä vapaus on annettu, ja siksi teidän on pidettävä se kurissa ja
kunnioitettava Jumaluuden Voimaa. Tavallaan pidän siitä, että tänään on myös äitienpäivä, koska Minusta vain äiti osaa toimia
oikealla tavalla. Ihmisten kanssa on osattava olla hyvin kärsivällinen. Olen huomannut, että kaikki maan päälle tulleet suuret
inkarnaatiot vain hävisivät; he elivät täällä hyvin lyhyen ajan. Joku ristiinnaulittiin 33 vuoden ikäisenä. Joku valitsi 'samadhin'
(siirtyi ajasta iäisyyteen) 23 ikäisenä. Hei eivät varmaan kestäneet ihmisten typeryyttä. He eivät pystyneet näkemään, miten
olisivat voineet auttaa ihmiskuntaa.

Luulen, että he menettivät luottamuksen ihmisiin tai ajattelivat, että ei hyödytä tehdä mitään heidän hyväkseen. Näin he sitten
päättivät, että oli parempi kadota. Mutta Äidin tilanne on erilainen, Hän ponnistelee ja taistelee lapsensa vuoksi. Hän taistelee
viimeiseen saakka nähdäkseen, että lapsi saa kaiken tarvitsemansa. Tällainen kärsivällisyys, rakkaus ja anteeksianto on
sisäänrakennettuna äitiin, koska hänen asemansa on erilainen. Hän ei tavoittele saavutuksia tai suurta nimeä tai jonkinlaista
palkintoa tai muuta vastaavaa. Hän tekee sen vain siksi, että hän on äiti. Jokainen todellinen äiti on tällainen, ainakin omille



lapsilleen; hän tekee kaikkensa ja ponnistelee aamusta iltaan pelastaakseen lapsensa tuholta. Sahaja Yoga on paljon suurempi
perhe, ja se on muodostunut suuren työn kautta äiti-periaatteen avulla. Mikään muu periaate ei olisi onnistunut siinä. On ollut
suuria sotureita, ja he ovat myös tehneet suurta työtä ja saaneet aikaan paljon sotureina. On ollut myös suuria uhrautujia. On
ollut kaikenlaisia ihmisiä. He tekivät paljon työtä vakiinnuttaakseen dharman ihmisissä, mutta eivät onnistuneet siinä. Ajattelin
niin, että ei kannata yrittää vakiinnuttaa dharmaa. Annetaan ihmisille ensin oivallus. Kun he sitten Hengen valossa näkevät, mitä
on vialla, he muuttuvat automaattisesti dharmisiksi. On paras tehdä niin eikä pakottaa dharmaa heihin. Sillä jos heihin istuttaa
dharman, he eivät ehkä kestä sitä, he eivät pysty sulattamaan sitä. Paras tapa on siis tehdä ihmiset tietoisiksi Hengestään. Kun
sitten Hengen valo alkaa loistaa, he alkavat nähdä sen valossa kaiken selkeästi, silloin ei ole ongelmia. Sen takia Äidin
ominaisuus on hyödyllinen. Jokaisella maalla on ollut oma ilmentymänsä Äiti-periaatteesta, ja siitä on tehty kuvia ja siitä on
kerrottu. Mutta myöhemmin asia siirtyi sellaisten käsiin, jotka eivät ole halunneet puhua Äidistä. He eivät pystyneet
perustelemaan kantaansa muille.

Niinpä he sanoivat, että on parempi olla puhumatta Äidistä. Mutta hyvin kehittyneet ja kypsät ihmiset, jotka olivat todellisia
inkarnaatioita, puhuivat Äidistä koko ajan. Mutta puhe oli vain puhetta. Tämä asia täytyi hoitaa niin kuin Äiti sen hoitaa. Kun
omalla tavallanne teette Sahaja Yogaa, silloin teidän täytyy toimia kuin äiti. On parempi olla enemmän äidin kuin isän
ominaisuuksia: ei kunnianhimoa, ei kilpailua, ei kateutta, ei mitään sellaista. Haluatte vain lastenne nousevan ja kasvavan
henkisyydessään. Jos teillä on pelkästään tällainen asenne, hämmästytte, kuinka suurta tyytyväisyyttä tunnette. Tuottaa todella
suurta iloa nähdä ihmisten kasvavan henkisyydessä. Se ei ole vain puhetta tai kirjatietoa, vaan todellista tapahtumaa, sisäistä
toteutumista. Tämä ominaisuus auttaa hyvin paljon, se auttaa jokaista sahaja-joogia olemaan kärsivällinen, ystävällinen ja nöyrä.
Mutta joskus on myös ojennettava. On olemassa tapa ojentaa toista ihmistä, sellaista, joka ei tule Jumalallisesta maailmasta,
vaan tavallisesta maailmasta. Tällaisia ihmisiä on vaikea ojentaa. Jotkut ovat niin kuumaluontoisia, että heitä on vaikea kestää.
Se ei haittaa, teidän täytyy antaa heille anteeksi. On kuitenkin parasta keskittyä yksinkertaisiin, rakastaviin ja lempeisiin ihmisiin,
ja vähitellen myös nämä ongelmalliset ihmiset tulevat mukaan. Tapanne kohdella toisia ihmisiä täytyy olla äidillinen. Suhteen
täytyy olla äidillinen. Yllätyksekseni en ole löytänyt länsimaisesta kirjallisuudesta kuvauksia lapsen ja äidin välisestä suhteesta,
se on yllättävää. Sellaisia kuvauksia ei löydy; miten äiti katsoo lastaan, kun hän kävelee, kaatuu, nousee taas ylös ja kuinka hän
puhuu. On kuvailtu monenlaisia kauniita asioita, mutta ei länsimaissa. Ehkä tätä asiaa ei ole ymmärretty, kuinka tärkeää on
kuvailla äidin huomiota. Kuinka hän rakastaa, on lempeä ja sietää niin paljon kaikenlaista, ja kuinka äiti aina vain antaa anteeksi.
Äiti ei halua estää lastaan tai aiheuttaa hänelle hankaluuksia. Joskus äidin on ojennettava ja sanottava asioista. Mutta jos
lapselle sanotaan oikeaan aikaan, oikeassa paikassa, hänkin ymmärtää, mikä on oikein. Kaikkein vakuuttavin asia on Äidin
lempeys ja rakkaus. Hän antaa aina anteeksi ja tuo varmuuden, että "Minulla on äiti, minulle ei voi sattua mitään." Tällainen
varmuus toimii todella hyvin. Tämä sama varmuus teidän pitää antaa toisille sahaja-joogeille, jotka saavat oivalluksen teiltä.
Antakaa heidän tuntea, että ette ole vihaisia heille.

He ovat ymmärtämättömiä, tiedän. Joskus he ovat hyökkääviä. Olen saanut kohdata kaikenlaisia ihmisiä. Ainoa asia, mikä
toimii, on puhdas rakkaus. Puhtaan rakkauden ominaisuuksiin ei kuulu odottaa vastinetta. Te vain annatte rakkautta, yritätte
parantaa ihmistä, täydellä huomiolla. Jumalallisessa työssä ei tarvitse kiintyä keneenkään ihmiseen. Jos esimerkiksi joku ei ole
vielä valmis, vaan aiheuttaa ongelmia, suuttuu, pahastuu tai loukkaa teitä, antakaa olla! On paljon muita. Ei kannata juosta yhden
ihmisen perässä, kiintyä häneen tai saada hänet pelkäämään. Pääasia on se, että kaikki sahaja-joogit tuntevat aina, että Minä
olen heidän omansa, mikä on totta. Jos puhun teille, tai tapaan teitä, niin teidän on aina tiedettävä, että olen Äitinne, ja mitä
tahansa ongelmia teillä onkin, voitte aina kertoa niistä Minulle. Mutta joskus, kun ihmiset kertovat ongelmistaan, ihmettelen
kuinka alhaalla he ovat. Heidän mielenlaatunsa on niin alhainen. Mitä he pyytävät Minulta? Jos menette kuninkaan luo ja
pyydätte häneltä vaikkapa puolta dollaria, mitä kuningas sanoo? "Mikä tätä ihmistä vaivaa? Hän ei tiedä, mitä hänen pitäisi
pyytää." Samalla tavalla olisi tunnettava, että kun pyytää jotain Äidiltään, sillä pitäisi olla jokin arvo. Jotain suurta arvoa, sen
pitäisi tuottaa täydellistä tyytyväisyyttä. Kun pyydätte jotain, sen pitäisi antaa teille täydellinen tyytyväisyys. Mutta jotkut ihmiset
tulevat pyytämään sitä esinettä, tätä tavaraa. Se on jo mennyt niin pitkälle, että joskus Minusta tuntuu: "Voi Luoja, mistä kaikki
nämä ihmiset tulevat ympärilleni ja haluavat itselleen jotain alhaista, halpaa tai mautonta?" Mutta jos olette yhtä Sahasraran
kanssa, silloin Sahasrara alkaa toimia. Se saattaa teidät yhteen oikeiden ihmisten kanssa niin, että saatte hämmästellä, miten
kaikki toimii. Kokemukseni Turkista ovat osoittaneet tämän hyvin selvästi. En osannut odottaa sitä, mutta turkkilaiset, kaikista
maailman ihmisistä, ovat omaksuneet Sahaja Yogan yhdessä hujauksessa. En voi ymmärtää, kuinka hyvin he ovat hyväksyneet
sen. Ihmisiä tuli ainakin kaksi tuhatta jatkotilaisuuteen, ja oli melkein mahdotonta saada heidät kaikki mahtumaan. Vaikka tilat



olivat ahtaat, ihmisiä oli silti paljon, ja he tulivat aina vain uudelleen. Ehkä maa on hyvin levoton, ja fundamentalismi vaikuttaa
siellä hyvin vahvana. Mutta kaikkialla, jokaisella maalla on ongelmansa, jotka antavat maasta vahingollisen kuvan - jokaisella
maalla on. Mutta joissakin maissa - en tiedä miten - kipinä syttyy, ja kun ihmisistä tulee sahaja-joogeja, ei ole ongelmia. Mitkään
asiat eivät ole ongelmia, eli kun he ovat sahaja-joogeja, heille ei tarvitse kertoa. He laittavat itse asiat kuntoon, he ymmärtävät
mistä on kysymys.

Jokaisessa maassa, jossa on ongelmia, asuu ihmisiä, jotka eivät ole kovin korkealla tasolla, jotka eivät ole suuria etsijöitä.
Minusta tuntuu, että joidenkin maiden suuret etsijät on menetetty. Esimerkiksi Englannin kaikki etsijät ovat harhautuneet
huumeisiin, hippiliikkeeseen tai muuhun humpuukiin. Amerikka on kaikkein pahin; se on harhautunut väärään etsimiseen. Sieltä
on vaikea löytää ihmisiä, jotka etsivät oikealla tavalla. Vähitellen kaikki tulee kuntoon, mutta silti meidän ei pitäisi ajatella
mistään yksittäisestä maasta, että siellä Sahaja Yoga ei toimi kovin hyvin ja jossakin muualla taas toimii. Meidän täytyy ajatella
sitä, että Sahaja Yoga kasvaa maailmanlaajuisesti, ja että te olette osa tätä Sahaja Yoga -yhteisöä. Tämä on hyvin
harvinaislaatuinen yhteisö, jollaista ei ole ennen ollut. Ennen oli vain muutama 'suufi' jossain, pari oivaltanutta sielua siellä täällä,
ja he kaikki saivat vain kärsiä. Heitä piinattiin koko elämänsä ajan, eikä kukaan välittänyt. Minulla oli suuria toiveita
Maharashtrasta, mutta olen hyvin pettynyt, sillä siellä piinattiin kaikkia näitä suuria pyhimyksiä todella pahoin ja ilkeästi, että he
taitavat vieläkin maksaa siitä. Siitä huolimatta, että olen tehnyt siellä paljon työtä, Minusta tuntuu, että ihmisten karmat eivät ole
hyvät, koska maasta on tullut niin mätä. Tämän voi nähdä ihmisten käyttäytymisessä, kaikki asiat ovat huonosti. Sahaja Yoga on
kyllä siellä, mutta se ei ehkä ole samalla tasolla kuin pohjoisessa, Pohjois-Intiassa. Se on yllättävää. Pohjois-Intian ihmiset eivät
tienneet mitään Sahaja Yogasta, eivätkä he olleet kovin uskonnollisiakaan. Mutta on yllättävää, miten hyvin Sahaja Yoga on
omaksuttu pohjoisessa. Ei voi koskaan tietää missä valo syttyy. Missä tahansa se syttyy, meidän pitää hyväksyä se. Ja missä ei
syty, meidän ei pidä surra sitä. Minkä sille voi.

Ei ihmisten kalloja voi särkeä Sahasraran vuoksi, heidän Sahasraransa täytyy avautua. Äidillisellä rakkaudella ja äidillisellä
ymmärryksellä onnistutte siinä varmasti. Ehkä se ei tapahdu samassa laajuudessa kaikissa maissa, mutta olen varma, että
näiden suurten pyhimysten 'punyat' (hyvät teot) auttavat, ja jos tunsinkin hieman pettymystä, niin kaikki nämä paikat tulevat
kuntoon ja Sahaja Yoga kasvaa. Mutta ennen kaikkea on kyse teidän Sahasrarastanne. Vain teidän Sahasraranne voi heijastaa
Jumaluuden valoa. Siispä teidän Sahasraranne ovat äärimmäisen tärkeitä. Teidän täytyy meditoida ja näin rikastuttaa
Sahasraraanne, saada Se kuntoon ja ravita sitä Kundaliinin avulla. Ei tarvitse tehdä monia rituaaleja, vaan meditoida, ja on hyvä
tehdä itselleen 'bandhan' (suojaus), esimerkiksi nyt tänään se on tärkeää, kun lähdette, koska Kali Yuga tuottaa edelleen
kärsimyksiä, ja Satya Yuga pyrkii tulemaan esiin. Meidän tehtävämme on tukea ja pitää huolta Satya Yugasta. Siksi Sahasraran
avautuminen on tärkeää, äärimmäisen tärkeää. Niiden, jotka haluavat kasvaa, pitää meditoida joka päivä, aina kun tulette kotiin,
aamuisin, iltaisin, milloin tahansa. Tiedätte, että meditoitte, kun pääsette ajatuksettomaan tietoisuuteen, silloin tiedätte. Ette
reagoi mitenkään. Kun katsotte jotakin, te vain katsotte, ette reagoi, koska olette ajatuksettomia. Te ette reagoi. Kun ei ole
reagointia, silloin huomaatte, että kaikki on Jumalallista. Reagointi on Agnyassanne oleva ongelma. Kun olette täydellisessä
ajatuksettomassa tietoisuudessa, olette yhtä Jumaluuden kanssa. Jopa siinä määrin, että Jumaluus ottaa hoitaakseen kaiken
toiminnan, joka hetken elämässänne ja pitää huolen teistä. Tunnette olevanne täysin turvassa, yhtä Jumaluuden kanssa, ja voitte
nauttia Jumaluuden antamista siunauksista. Jumala siunatkoon teitä!
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Venäjällä ihmiset ovat hyvin avarakatseisia. Tämän lisäksi erityisesti tiedemiehet ovat hyvin avarakatseisia. Aikanaan heidän
toimintaansa vaikeutettiin, ja siksi he yrittivät tutkia hienojakoisia asioita. He eivät tutkineet vain kemikaaleja tai valon fyysisiä
ominaisuuksia, vaan he halusivat päästä paljon syvemmälle; hienojakoisemmalle alueelle. He olivat jo löytäneet paljon tietoa
auroista - käden ympärillä olevasta auroista ja kehon ympärillä olevista auroista. He olivat tehneet paljon tutkimusta, ja heidän
löydöksensä hyväksyttiin kaikkialla maailmassa. Tämä herra on asiantuntija, ja hän on hyvin tunnettu henkilö, erittäin arvostettu,
ja hän on hyvin korkeassa asemassa. Hän kertoi, että hänellä on alaisuudessaan 150 eri organisaatiota. Hän on hyvin nöyrä ja
mukava henkilö. Kun hän esitteli löydöksensä, olin tavallaan onnellinen, sillä jos asia on todistettu tieteellisesti, silloin kukaan ei
voi kiistää sitä. Hän on jo kirjoittanut kirjan, jossa on paljon monimutkaisia algebrallisia kaavoja siitä, mitä hän halusi todistaa.

Hän sanoi, että tietoisuuden yläpuolella on olemassa tyhjiö, ja vain tässä tyhjiössä on mahdollista tietää todellisuus. Silloin kun
kaikesta tästä tulee todellisuutta, se on tiedettä, ja sillä tavalla se liitetään tieteeseen. Hän esitteli monia valokuviani, ja erityisesti
sen kuvan, jossa Sahasrarastani tulee ulos paljon energiaa eräällä laivamatkalla. Ja hän sanoi: "Hän on kaiken kosmisen
energian Lähde." Ja sitähän Adi Shakti on: Hän on se, joka luo kaiken. Koko tuntemamme elinympäristö on hyvin keinotekoinen,
kunnes alkaa ymmärtää, mitä Hän on tehnyt … Aivan ensimmäiseksi Hän - olen kirjoittanut siitä kirjassanikin, mutta haluaisin
myös kertoa teille - että Adi Shaktin ensimmäinen ilmeneminen tapahtuu vasemmalla kanavalla. Hän ilmenee siellä Mahakalin
muodossa. Hän tulee Mahakalin muotoon vasemmalla puolella, ja siellä Hän loi Ganeshan. Shri Ganesha luotiin, koska
Ganeshan puhtaus, viattomuus ja suotuisuus, oli luotava ennen kuin Hän loi maailmankaikkeuden. Aivan aluksi Hän siis luo Shri
Ganeshan, joka asettuu omalle paikalleen.

Sitten Hän nousee ylöspäin Viratan kehossa, kiertää ympäri ja siirtyy ylös oikealle puolelle, toiselle puolelle, jossa Hän luo kaikki
universumit - eli 'bhuvanat'. Yksi universumi - bhuvanoita on kaikkiaan neljätoista - eli useasta universumista muodostuu yksi
bhuvana. Hän luo kaiken tämän oikealla puolella. Sitten Hän menee ylös ja laskeutuu sen jälkeen alas, ja luo kaikki chakrat, Adi
Chakrat, eli 'peethat' Hän tulee alaspäin luoden kaikki peethat, ja sen jälkeen hän asettuu paikoilleen Kundalinina. Mutta Adi
Shakti ei ole pelkästään Kundalini, Kundalini on vain osa luomistyötä. Muu osa on paljon suurempi kuin tämä. Kaikki tämä jäljelle
jäävä energia - kaiken tämän matkan jälkeen Hän siis kulkee ympäri ja asettuu alas Kundalinina. Kundalinin ja chakrojen kautta
Hän luo alueen, jota kutsumme kehon chakroiksi. Ensin Hän luo chakrat päähän; niitä kutsutaan chakrojen peethoiksi. Sitten Hän
siirtyy alas ja luo Viratan kehossa olevat chakrat.

Kun tämä on tapahtunut, Hän luo ihmisolennot, mutta ei suoraan: Hän tekee sen evoluution prosessin kautta, ja tällä tavalla
evoluutio saa alkunsa. Sitten kaikki alkaa kehittyä pienen pienistä, vedessä olevista mikroskooppisista organismeista. Näin
elämä alkaa kehittyä. Kun Hän luo veden ja kaikki universumit, Hän valitsee Äiti Maan parhaaksi paikaksi evoluutionsa
prosessille, ja sinne Hän luo tämän mikroskooppisen eliön. Olen kirjoittanut kaikesta tästä kirjassani, ja kun se julkaistaan, voitte
lukea, kuinka aluksi vety, hiili ja happi sekä muut aineet sekoittuivat, ja kuinka typpi tulee mukaan, ja kuinka elävä prosessi alkaa.
Olen selittänyt kaiken tämän toisessa kirjassani, jota olen nyt kirjoittamassa. Se on jo melkein valmis, mutta muutamia chakroja
täytyy käsitellä siinä vielä. Tämän tieteellisen toteennäytön jälkeen ihmiset eivät enää epäile sitä, mistä kirjoitan. He tietävät, että
kyseessä on tieteellinen tosiasia, ja siksi kaikki mitä sanon, on totta. Jopa uskominen Äitiin, Adi Shaktiin, oli ihmisille
mahdotonta.

Erityisen hämmästyttävää on se, että kristinusko tavalla tai toisella vältti puhumista Äidistä. Myöskään islam ei maininnut
mitään Äidistä. Äiti kiellettiin täydellisesti. Vain intialaisessa filosofiassa puhutaan Äidistä, ja intialaiset ovatkin oikeastaan
Shaktin palvojia. Tällä tavalla asiaa pidettiin yllä, jotta se voitiin nostaa nyt tähän asemaa;, niin että ihmiset voivat saada täyden
käsityksen Äiti-periaatteesta, joka on luonut kaiken. Intiassa ihmiset ovat täysin varmoja Äiti-periaatteen olemassaolosta, ja että
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Äiti tekee kaiken. Tästä syystä Intiassa on niin monia swayambuja, joilla tarkoitetaan Äiti Maasta syntyneitä muodostelmia.
Esimerkiksi Maharashtran osavaltiossa on swayambut Mahakalille, Mahasaraswatille, Mahalakshmille ja myös Adi Shaktille.
Ihmiset, jotka ovat käyneet Nasikissa, ovat varmasti nähneet Chaturshringin. Kuinka moni teistä on nähnyt Chaturshringin?

Hyvä. Chaturshringi edustaa Adi Shaktia. Adi Shakti on tämän Voiman neljäs ulottuvuus, ja se antaa teille ylösnousemuksen. Ja
lopulta Mahalakshmin kanavan kautta te saatte oivalluksenne. Kaikki tämä on prosessia, jonka Adi Shaktin voima on saanut
aikaan. Se on valtavan suuri tehtävä. Aikaisemmat vaiheet eivät olleet vaikeita, koska luonnolle tällainen luominen oli hyvin
helppoa. Äiti Maa on yhtä Adi Shaktin kanssa, koko ympäristö on yhtä Adi Shaktin kanssa, kaikki elementit ovat yhtä Adi Shaktin
kanssa, joten Hän pystyi luomaan kaiken ilman vaikeuksia. Mutta ihmisille luotiin vapaa tahto. Sanoisin, että ihminen oli ainoa
laji, joka lankesi ajattelun mayaan (illuusioon), ja joihin syntyi ego.

Maya pääsi vaikuttamaan ihmisiin egon kautta, ja he unohtivat Periaatteen, joka loi tämän universumin - he alkoivat pitää sitä
itsestään selvänä. Ihmiset tunsivat olevansa itseoikeutettuja olemaan täällä, ja että kaikki oli heidän omaa saavutustaan, ja että
he omistivat kaiken. Tämä ajatus valtasi heidän mielensä niin paljon, että he alkoivat valloittaa muita maita, tuhosivat monia
ihmisiä, eivätkä koskaan katuneet mitään. Koko elämänsä he ovat ajatelleet, kuinka alistaa muita, kontrolloida muita ja kuinka
tehdä kaikenlaista vahingollista. Mutta he eivät koskaan edes ajatelleet tai tutkiskelleet itseään nähdäkseen, että se mitä he
tekivät oli hyvin väärin, eikä sellaista pitäisi tehdä. Ihmisen vapaan tahdon vuoksi maailma on nyt niin suuressa myllerryksessä.
Ja valtaapitävät ihmiset olivat erittäin julmia ja täysin tunteettomia muita ihmisiä kohtaan. Ja tämä on toistunut niin monta
kertaa tässä maailmassa. Nyt Sahaja Yoga on alkanut. Nyt kun Sahaja Yoga on alkanut, meillä on sahaja-joogeja, jotka
vastaanottavat siunauksia suoraan Adi Shaktilta.

Mutta silti Minun on sanottava, että sahaja-joogienkaan joukossa ei vielä ole sellaisia, joita voisi kutsua täysin kypsiksi. Jotkut
heistä ovat sahaja-joogeja vain siksi, että se on muodikasta; ehkä heidän näkökulmastaan, tai heidän itsekkäistä tai muista
syistä se sopii heille. Se ei ole lainkaan oikein. Jos olette Sahaja Yogassa, teidän on tiedettävä, että olette nyt vastuussa koko
maailmasta. Olette ainoita ihmisiä, jotka ovat päässeet eteenpäin, olette ainoita, jotka ovat saavuttaneet jotakin. Tässä
kriittisessä vaiheessa teidän pitää käyttäytyä tavalla, joka sopii suurelle pyhimykselle tai oivaltaneelle sielulle. Mutta joskus näen
heidän käyttäytyvän järkyttävällä tavalla. He eivät kunnioita itseään tai muita ihmisiä, ja koko heidän asenteensa on hyvin
kummallinen. Jotkut heistä haluavat rahaa, jotkut heistä haluavat valtaa. Vallanhimoiset ovat mielestäni vaarallisempia, kuin
rahaa haluavat, koska vallanhimoiset tuovat huonoa mainetta Sahaja Yogalle.

He loukkaavat ja dominoivat muita ihmisiä, ja ovat todella kauheita. He pyrkivät vain saamaan itselleen valtaa Sahaja Yogassa,
ja käyttävät kaikenlaisia keinoja sen saavuttamiseksi. Vähän aikaa kaikki näyttää olevan kunnossa - jonkin ajan kuluttua he
häviävät kaikki kokonaan Sahaja Yogasta. Käynnissä on suuri puhdistumisprosessi. Teidän on ymmärrettävä, että olette
saapuneet hyvin korkean tietoisuuden alueelle, jossa olette yhteydessä Jumalallisuuteen. Jos käyttäydytte kuin tavalliset
ihmiset, joissa ei ole mitään jumalallista, kuinka kauan voitte jatkaa niin? On siis hyvin tärkeää, että yritätte meditoida ja kehittyä,
ja tulla todella hyviksi sahaja-joogeiksi. Joissakin paikoissa olemme olleet hyvin onnekkaita. Joissakin maissa olemme
onnistuneet erityisen hyvin. Mutta joissakin maissa ihmiset näyttävät olevan kuuroja ja tyhmiä.

He eivät ymmärrä Sahaja Yogaa. He kyllä tulevat tilaisuuksiini, mutta sen jälkeen he häviävät. Mielestäni myös tästä ovat
sahaja-joogit vastuussa. Tapa, miten he esiintyvät; tapa, jolla he haluavat tehdä sahaj-työtä ei ole sahaj. Koko asiassa täytyy olla
jotain perusteellisesti vialla, ja siksi se ei toimi samalla tavalla kuin monessa muussa paikassa. Minun on kerrottava teille, että
kaikki tämä on olemassa, Adi Shakti on olemassa, ja kaikki on tapahtunut Adi Shaktin kautta. Mutta jatkotyön on tapahduttava
teidän kauttanne, koska te olette kanavia, te olette niitä, joiden pitää muuttaa ihmiset. Jokaisen täytyy ymmärtää tämä ja
tiedostaa, kuinka monelle on antanut oivalluksen. On ajateltava: mitä olemme tehneet Sahaja Yogan hyväksi? Matkustin kerran
lentokoneessa, ja tutustuin vieressäni istuvaan naiseen, joka tuntui hirvittävän kuumalta.

Hän kertoi olevansa erään gurun oppilas, ja oli siitä hyvin ylpeä. Hän alkoi kertoa Minulle gurustaan ja kaikesta. Ihmettelin, että
tämä nainen, joka ei ollut saanut gurultaan mitään, kertoili vain: "Olen antanut hänelle paljon rahaa, olen tehnyt hänen hyväkseen
tällaista". Mutta hän itse ei ollut saanut mitään, ja kuitenkin hän kertoi Minulle, vieraalle ihmiselle, gurustaan. Mutta Sahaja
Yogassa ihmiset ovat kovin ujoja. He eivät halua puhua avoimesti Sahaja Yogasta ihmisille, mikä on hyvin väärin, sillä olette



vastuussa tästä työstä. Teille on annettu oivallus - olitte tietysti etsijöitä, ei siinä mitään - mutta teidän kaikkien täytyy yrittää
antaa oivalluksia muille ihmisille. Täytyy sanoa, että miehet ovat jotenkin olleet dynaamisempia toimimaan. Naiset Sahaja
Yogassa eivät ole vielä päässeet sille tasolle, jolle he kuuluvat. Heidän täytyy olla järkevämpiä ja heidän täytyy alkaa toimia.

He kyllä pystyvät siihen, mutta ainoa ongelma mielestäni on tietyt pikkuongelmat, joista he ovat huolissaan. Saan koko ajan
naisilta kirjeitä, joissa valitetaan, että tämä asia on huonosti, tuo on huonosti. Olen nyt jo niin kyllästynyt heidän kirjeisiinsä, että
Minusta niitä on aivan turhaa lukeakaan. Minun on kerrottava teille kaikille, että tämä on tärkeä asia: miehet ovat dynaamisia, ja
siksi naisten pitää olla vielä enemmän, koska he ovat shakteja ja Minä olen nainen. Mielestäni miehet ovat aktiivisempia ja
dynaamisempia Sahaja Yogan suhteen, enkä tiedä syytä, miksi naiset eivät ole. He pystyvät muuttamaan monia ihmisiä. He
voivat tehdä paljon hyvää toisille. He voivat antaa paljon rakkautta ja myötätuntoa, koska rakkaus ja myötätunto ovat äidin ja
naisen ominaisuuksia. Jos naisilla ei ole näitä ominaisuuksia, on turhaa olla nainen. Jos olette koko ajan kiinni hyödyttömissä
asioissa, kuten muodissa tai kasvojen hoidossa, niin kaikki aika kuluu hukkaan.

Teillä on enää vähän aikaa jäljellä. Olette saaneet oivalluksenne, ja teidän on nyt nähtävä, mitä olette tähän saakka tehneet, ja
mitä olette saaneet aikaan. Mutta Sahaja Yogassakin olen huomannut syntyvän kaikenlaisia kummallisia ideoita. Esimerkiksi
otetaan käyttöön rituaaleja. Joku määrää jotain rituaaleja, puhuu niistä, ja syntyy eräänlainen valta-asetelma. Jotkut haluavat
näin sortaa toisia, ottaa valtaa itselleen, pelotella ja käyttäytyä niin kuin olisivat itse erittäin hyviä. Jotkut alkavat sanoa: "Mataji
sanoi niin. Nämä ovat Matajin ajatuksia." Omassa vallanhalussaan he keksivät tällaisia asioita ja puhuvat näin. Kysykää heiltä:
"Kuinka monelle olet antanut oivalluksen?"

Ensimmäinen asia, joka teidän on pidettävä mielessänne, on positiivisuus: kuinka monelle olette antaneet oivalluksen?
Edelleenkin vain puhutaan muista, kritisoidaan toisia, puhutaan Sahaja Yogan vioista, joita nähdään muissa sahaja-joogeissa. On
kysymys vanhoista asioista, jotka ovat tapahtuneet aikaisemmin, ja sen täytyy nyt loppua. Mutta kun tämä kirja julkaistaan, koko
maailma tulee tietämään työstämme; meitä ei enää aseteta kyseenalaiseksi. Meidän on kuitenkin ymmärrettävä itse, että jos
olemme saaneet tällaista tunnustusta, niin meidän on oltava sen arvoisia, meidän kykymme pitää olla sen mukaiset. Meidän ei
pidä jäädä jälkeen. Esimerkiksi, jos kysyy joiltakin sahaja-joogeilta, etenkin sahaja-joogineilta, niin he eivät tiedä kovin paljon
Sahaja Yogasta, he eivät tiedä chakroista, he eivät tiedä mitään jumaluuksista; he eivät tiedä mitään - miten he voivat olla
sahaja-joogeja? Teidän on tiedettävä kaikki. Ainoa asia, jota ette oivalla on se, että sahaja-joogina oleminen ei ole ulkoista, vaan
olette sitä sisällänne. Teillä pitää olla sisällänne ymmärrys chakroista ja Sahaja Yogasta; miten se toimii, miten se auttaa.

Oletetaan, että Minä olen sen energian Lähde, minkä te oikein hyvin tiedättekin, niin silloin tekin saatte oman energianne,
eräänlaisen täydellisyyden ihmisten kanssa toimimisesta, ja heidän tuomisestaan Sahaja Yogaan. Teillä on hyvin tärkeä työ
tehtävänänne: teidän pitää tuoda sahaja-joogeja Sahaja Yogaan. Olen huomannut, että jotkut ihmiset ovat vieläkin jääneet hyvin
paljon jälkeen, mikä on yllättävää, koska he elävät omassa maassaan, he ovat osa sitä maata, mutta he eivät kuitenkaan välitä.
Tällaisessa tilanteessa heitä moititaan: "Miksi ette tehneet mitään? Miksi ette keksineet keinoja, joilla olisitte saaneet edes omat
maanmiehenne vakuuttumaan?" Sahaja Yoga on nyt alkamassa kasvaa voimakkaasti, mutta se ei voi kasvaa vain yhdessä tai
kahdessa maassa; kaikki maat on tuotava mukaan Sahaja Yogaan. Jos voisimme kutsua kaikki ihmiset Sahaja Yogaan, se olisi
erittäin hyvä asia. Meillä on myös kirjoja, joilla saamme ihmiset vakuuttuneiksi, ja meidän pitää puhua ihmisille siitä. Toisinaan
sahaja-joogien alkaessa levittää Sahaja Yogaa, heidän egonsa alkaa paisua - he kuvittelevat olevansa erittäin hyviä
sahaja-joogeja, suuria johtajia - kaikkia tällaisia typeriä ajatuksia he saavat päähänsä, mikä on väärin. Mutta teidän on vain
ajateltava hyvin nöyrästi.

Mitä enemmän teillä on, sitä nöyremmiksi tulette, niin kuin hedelmiä täynnä oleva puu taipuu alaspäin. Samalla tavalla teidänkin
pitää olla hyvin nöyriä. Tällainen nöyryys on joskus hyvin vaikeaa, koska länsimaiseen kulttuuriin ei kuulu nöyryys - se on
aggressiivisuuden ja hallitsemisen kulttuuri. Tähän saakka he ovat ajatelleet, että hallitsevan asemansa takia he ovat voineet
mennä kaikkialle maailmaan, ja saada itselleen paljon kaikenlaista. Mitä he ovat saavuttaneet? Eivät mitään. Heidän omissa
maissaan on huumeiden käyttäjiä. Miksi niin monet alkavat käyttää huumeita? Ihmiset tekevät myös kaikenlaista synnillistä,
josta en halua puhua enempää, mutta tiedätte, mitä he tekevät - sellaista, jota Intiassa, joka on köyhempi maa, ei osattaisi edes
ajatella. Tällaista tapahtuu ympärillänne, joten ottakaa selvää, mitä eri paikoissa on vialla, ja miten voisitte korjata nämä viat,
voisitteko auttaa ihmisiä.



Kuten kerroin teille, olen perustamassa eräänlaista järjestöä, joka saisi jotain hyvää aikaan ihmisille. Te voitte tehdä samoin.
Voitte aloitta omissa maissanne jotain samanlaista. Mutta ensin teidän on päästävä eroon egostanne. Kun se tapahtuu teissä,
niin silloin teidän huomionne pysyy vakaana. Ego on teille hyvin yksinkertainen asia hoitaa, koska palvotte Kristusta, ja Kristus
sijaitsee Agnya chakrassa. Te palvotte Kristusta, mutta teissä ei kuitenkaan ole Kristuksen nöyryyttä - vaan jotain täysin
päinvastaista. Kaikkialla on tapahtunut niin, että kaikki, mitä uskonto on opettanut, ihmiset tekivätkin juuri päinvastoin.
Esimerkiksi hindulaisuudessa, tai oikeastaan hindu-filosofiassa sanotaan, että jokaisessa ihmisessä asuu henki. Jos siis
jokaisessa asuu henki, miten silloin voi olla olemassa eri kasteja, ja kuinka joku voi olla ylempänä ja joku alempana?

Ja toisaalta, Kristus on sanonut, että teidän on annettava anteeksi kaikille, ja teidän on nöyrryttävä. Ja kuitenkin on niin, että
kristityt eivät tunne nöyryyttä, heillä ei ole minkäänlaista tietoa nöyryydestä. Miehet ovat sellaisia, naiset ovat sellaisia, ja sitten
miehet ja naiset alkavat taistella keskenään. Kukaan ei ole millään tavalla nöyrä, rauhaisa, tai mitään sellaista. Hyvin teennäisesti
kaikki esittävät muka olevansa jotain hyväntekijöitä, mutta sisällä heidän sydämissään ei ole hituakaan todellista rakkautta eikä
myötätuntoa. Kun olemme tekemisissä todellisuuden kanssa, meidän on tiedettävä, että emme voi jatkaa teennäisyyttä ja
toisten huijaamista, vaan meidän on todella tultava nöyriksi. Kun olette tulleet sellaisiksi, kun todella olette sellaisia, vasta silloin
olette tehneet sen työn, jota varten olette syntyneet tähän kukinnan aikakauteen. Muuten olisitte voineet syntyä aikaisemmin, ja
teistä olisi voinut tulla jotain muuta. Mutta olette syntyneet juuri nyt, joten oivaltakaa arvonne, oivaltakaa mitä olette ja yrittäkää
ymmärtää ja arvostaa itseänne, ja yrittäkää tehdä asioita, jotka ovat sahaja-joogeina tärkeitä. Käytte tietysti työssä, teette kaikkia
muita asioita; mutta tulette hämmästymään, jos teette työtä Sahaja Yogalle, niin teille jää enemmän aikaa kaikkeen.

Kun alatte tehdä Jumalan työtä, Jumala alkaa tehdä teidän työtänne. Tällä tavalla saatte ihmetellä, kuinka teille jää niin paljon
aikaa tehdä oikeita asioita. Nyt teidän tehtävänne on mennä omiin maihinne, tutkiskella ja nähdä itse. Adi Shakti Itse on tullut
tänne. Olen hyvin yksinkertainen, näette Minut hyvin tavallisena; käyttäydyn erittäin nöyrästi, ja ihmiset pitävät Minua itsestään
selvänä. Minä en tee mitään. En halua rangaista teitä, en halua tehdä mitään sellaista. Mutta te rankaisette itse itseänne; te itse
teette itsestänne hyödyttömiä, jos ette pidä huolta itsestänne ja kasva. Tämä löytö on todella suuri, eikä tämä tiedemies tuntenut
Minua ennestään. Hän on oppinut, mutta hyvin nöyrä, ja hän kertoi Minulle: "Kuvitelkaa, istun tässä tämän maailman Luojan
edessä, ja tunnen silti oloni normaaliksi."

Sanoin: "Mitä sinulle sitten pitäisi tapahtua?" Hän vastasi: "On suuri asia tajuta, että istun Teidän edessänne, ja että olette täällä."
Sanoin: "Hyvä, että et tunne läsnäoloani painostavana tai dominoivana. Olen iloinen siitä." Hän sanoi: "Ei, tunnen vain rakkauden
ja myötätunnon, en muuta." Meidän pitää tietää, että emme tarvitse muuta kuin rakkautta ja myötätuntoa; myötätuntoa ja
rakkautta itseämme kohtaan niin, että emme loukkaisi kenenkään sydämiä. On suuri synti puhua jollekin niin, että loukkaa häntä.
Mutta jotkut ihmiset pitävät sellaisesta puhetavasta, ja luulevat olevansa hyvin nokkelia - se ei ole niin. Kun puhutte toisille,
teidän on puhuttava hyviä ja rauhoittavia asioita. Yksi ongelma on sellainen mielenlaatu, joka saa raivostumaan pienimmästäkin
asiasta.

Tällaiselle mielenlaadulle on sanottava: "Ole hiljaa. En halua olla missään tekemisissä sinun kanssasi." Tämä on yksi asia. Sitten
on ihmisiä, jotka ovat tavallaan hyvin hienovaraisesti vallanhaluisia. Heillä on kaikenlaisia niksejä ja konsteja, miten he pystyvät
kontrolloimaan muita. Mitä tällaisesta on hyötyä? Mitä siitä hyötyy? Mitä kaikesta tällaisesta seuraa? Maallisessa mielessä
saatatte ehkä kasvattaa hieman suosiotanne, saatatte ehkä päästä korkeampaan asemaan; mutta mitä sillä on merkitystä
loppujen lopuksi? Se ei tule auttamaan teitä.

Mikä tulee auttamaan teitä kaikkein eniten on se, että teette itsestänne täydellisiä kanavia Sahaja Yogalle, että tulette
täydellisiksi kanaviksi. Tulette hämmästymään, miten teitä autetaan siinä. Teille länsimaisille ihmisille sanoisin, että teidän pitää
kehittää nöyryyttä itsessänne. Se on hyvin tärkeää. Olin hyvin yllättynyt, kun Venäjälläkin ihmiset eivät olleet vain nöyriä, vaan
heissä oli myös valtavaa omistautumista - se oli uskomatonta! He eivät edes nostaneet katsettaan Minuun. En tiedä, mistä he
olivat saaneet tämän ajatuksen. Se ei tapahtunut tämän löydön jälkeen, vaan jo ennen sitä. Ihmiset olivat niin kilttejä ja nöyriä ja
niin täynnä rakkautta; ja lapsetkin toivat pieniä lahjoja, joita halusivat antaa Minulle. On ihmeellistä, miten nämä venäläiset ovat
saavuttaneet kyvyn kasvaa.



Luulen, että lännessä Venäjä tulee olemaan se maa, joka tulee pääsemään henkisyydessä todella korkealle, ja se tarkoittaa sitä,
että heistä tulee kaikkein vahvimpia ihmisiä. Katsotaan, mitä te tulette tekemään omissa maissanne, ja miten saatte asiat
toimimaan. On niin paljon asioita, joita voitte tehdä hyvin helposti, jos näette itsenne Jumalallisuuden instrumentteina. Teidän
temperamenttinne muuttuu, luonteenne muuttuu; teistä tulee hyvin mukavia ja pidettyjä henkilöitä, ja kaikki ajattelevat, että tämä
henkilö on pyhimys. Tässä on kaikki mitä halusin sanoa tästä asiasta. Tämä löytö ei ole mikään löytö Minulle, vaan löytö koko
maailmalle. Olen varma, että heti kun se hyväksytään, ja kun siitä kerrotaan koko maailmalle, niin asiat alkavat muuttua teidän
kohdallanne ja Minun kohdallani myös.

Jumala siunatkoon teitä.  



1998-1024, Play on Joan Of Arc and Talk, Eve of Diwali Puja
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Evening Talk before Diwali. Nova Ligure (Italy), 24 October 1998

Toivotan teille kaikille onnellista Diwalia ja menestyksekästä uutta vuotta. Koko ilta oli niin täynnä iloa ja rauhaa, että en tiedä
miten kuvaisin sitä, ja ranskalaiset olivat tehneet kaiken niin kauniisti. Erityisesti ihmiset Etelä-Afrikasta, Beninistä,
Norsunluurannikolta, Keniasta, ja monet muut, jotka ovat tulleet eri maista, ovat näyttäneet taitojaan, iloaan ja onneaan. Ja mikä
parasta, olen huomannut heidän olevan hyvin taitavia kaikkien jumaluuksien nimissä ja miten Heitä ylistetään. On yllättävää,
miten näin lyhyessä ajassa Sahaja Yoga on levinnyt kaikkiin näihin maihin. Mitä ohjelmaan tulee, jonka ranskalaiset esittivät, se
oli mielestäni erinomainen. Viime vuonna he esittivät hienon näytelmän Jnanadevasta; ja tänä vuonna tämä toinen oli todella
erinomainen. Kauan sitten kerroin heille, että Jeanne d’Arc oli aivan erityinen Jumaluuden siunaama henkilö; ja Häntä tulisi
palvoa jumalattarena tai jumaluutena, joka on pitänyt huolta Ranskasta ja sen itsenäisyydestä. Mutta ihmiset, vaikka toistin tätä
joka vuosi, eivät tehneet mitään esitystä Hänestä. Niinpä olinkin hyvin iloinen tästä Jeanne d’Arc -esityksestä. Oikeastaan
omassa elämässäni, hyvin nuorena neljäntoista ikäisestä kahdeksaantoista, taistelin oman maamme itsenäisyyden puolesta.

Professorini, yliopiston rehtori kertoi Minulle myöhemmin: "Tiesin, että olet Shakti, koska miten muuten olisit voinut yksin
taistella näitä ihmisiä vastaan." Kaikki aggressiivisuus on nyt aika selvästi näkyvissä, ja ihmiset näkevät, kuinka heitä vastaan on
hyökätty. Ranskalaiset ovat hyökänneet näitä ihmisiä ja näitä maita vastaan. Heidän hyökkäyksensä takia he ovat nyt pystyneet
tulemaan Sahaja Yogaan, tavallaan, koska silloin ranskalaiset alkoivat kiinnostua näistä ihmisistä, ja kun jotkut heistä ovat
muslimeja ja tulevat eri uskonnoista ja he ovat tulleet Sahaja Yogaan, se on erittäin merkittävä asia. He ovat täynnä rytmiä; rytmi
on heidän kehossaan. Jumala on antanut kaikille jotakin. Jos joillakin on vaalea iho, en usko, että Jumala ajattelee paljon sitä.
Mutta jos ihmisillä on tumma iho, niin heidän rytminsä, heidän rytmitajunsa on hyvä, ja he osaavat tanssia musiikin mukaan. Ja
vielä millä nopeudella he tanssivat. Haluan onnitella teitä kaikkia tästä todella kauniista Jeanne d’Arcista kertovasta
näytelmästä; ja kaikki näyttelijät, erityisesti nainen, joka esitti Jeanne d’Arcia oli erityisen hyvä.

Minun täytyy myöntää, että en odottanut sahaja-joogien osaavan esittää näin hienoa draamaa Jeanne d’Arcista. Käytännössä
Hänet unohdettiin, koska lopuksi Hänet poltettiin. Monet ovat kysyneet Minulta: "Jos Hän oli siunattu ja Jumalattaren silmien
alla, miksi Hänet poltettiin? Miksi Hänet tuhottiin?”. Kaikkien pyhimysten täytyi kohdata kaikki negatiivisuudet, ja vaikka Heidän
täytyi kuolla, sillä ei ollut merkitystä, koska He ovat ikuisia. Ei pidä surra sitä, että kaikkien pyhien ihmisten täytyy kärsiä. He
voivat kärsiä, koska heillä on varaa kärsiä; heillä on voima kärsiä. Ja siksi jokainen pyhimys on itsessään hyvin palkitseva koko
maailmalle; ja teistä kaikista on nyt tullut sahaja-joogeja. Tulittepa sitten Etelä-Afrikasta, Ranskasta tai Englannista, mistä
tahansa. Kenenkään ei pidä ajatella toisten dominoimista, tai vastuun kantamista mistään.

Kun ymmärrätte, että olette kaikki veljiä ja siskoja, ja että kuljette kaikki yhden Sahaja Yogan lipun alla, teillä ei pitäisi olla
ajatustakaan tulla individualisteiksi, tai yrittää näyttää, että olisitte jotenkin parempia kuin muut. Minun silmissäni, Minun
visiossani olette kaikki samanlaisia. Olittepa sitten hyvin tai vähemmin koulutettuja, tai ei ollenkaan koulutettuja, olittepa tummia
tai vaaleita tai minkä tahansa värisiä, Minun silmissäni olette aivan samanlaisia. Katsokaa Äiti Maata, kuten olette nähneet,
jokainen, joka haluaa nähdä Äiti Maan, voi oppia, että Hän ei erottele ketään, vaan Hän pitää huolta kaikista samalla rakkaudella
ja huolenpidolla. Jos teillä on mielissänne pienintäkään ajatusta jäljellä dominoinnista tai luonnon alistamisesta, yrittäkää
päästä eroon siitä, ja pitäkää huoli että teistä tulee nöyriä ihmisiä. Ilman nöyryyttä ette pääse Jumalallisiin korkeuksiin. On hyvin
tärkeää olla nöyrä. Ja aikanaan tulette yllättymään, kuinka tämä nöyryys tullaan palkitsemaan. Huomenna meillä on siis puja. Se
tulee olemaan hieno puja Shri Lakshmille.

Ajattelin, koska täällä on aika lämmintä, että voisimme aloittaa huomenna noin kuuden aikaan. Toivon, että kaikki osallistutte
pujaan ja saatte siunaukset Shri Lakshmilta. Minun on kerrottava, että on välttämätöntä, että annan teille kaikille luvanl pitää
pujia kaikille näille jumaluuksille, mutta teidän tulee tietää, tämä on hyvin herkkä asia, jossa teidän on oltava myötämielisiä ja
vastaanottavaisia. Ette voi vain tulla pujaan ymmärtämättä koko asian merkityksellisyyttä. Lakshmi-pujaakin koskee eräs
varoitus. Jos tulette paikalle sulkeutuneina tai sydän suljettuna ilman anteliaisuutta, ja kaikenlaisia kummallisia ajtuksia
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päässänne; kukaan sellainen ei saa siunauksia. Päinvastoin, he saavat osakseen Lakshmin toisen puolen, jota kutsutaan
A-lakshmiksi. Siksi on oltava hyvin varovainen, että kun tulette huomenna pujaan, tulkaa avoimin sydämin, rakkaus
sydämissänne, ja silloin pystytte ottamaan kunnolla vastaan Lakshmin siunaukset. Jumala siunatkoon teitä kaikkia. Kiitos paljon
mukavista esityksistä ja siitä, että toitte esille kaikki nämä maailman lahjakkuudet.

Olen pahoillani portugalilaisten puolesta, koska Minun piti mennä Portugaliin, mutta en voinut tehdä sitä huonon terveyteni takia.
En usko, että terveyteni on huono, mutta mikä nyt sitten syy onkin. Tällä kertaa en päässyt tulemaan, mutta ensi vuonna olen
varma, että se onnistuu. Jumala siunatkoon teitä. Kiitos paljon. Kiitos.



1998-1025, Diwali Puja, Expression of Love
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Diwali Puja, Novi Ligure, Italy, October 25th, 1998
Olen todella iloinen tänään, kun saan nähdä teidät kaikki täällä juhlimassa Diwali Pujaa. Meidän piti olla Portugalissa, mutta näin
ei tapahtunut, joten olemme nyt täällä.

Diwali Puja on hyvin pieni puja, mutta erittäin merkittävä. Diwalin alussa, ensimmäisenä päivänä miehet ostavat kotiin jotakin. Se
voi olla jokin keittiötarvike, joku koru vaimolle, tai muuta sellaista. Se on perheenemännän päivä. Tätä päivää juhlitaan tavallaan
perheenemäntää kunnioittaen. Tämän vuoksi Intiassa edelleenkin kunnioitetaan hyvin paljon perheen vaimoja. Oikeastaan heitä
kunnioitetaan kaikkialla. Jopa kaikissa hallitusten virallisten vastaanottojen protokollissa vaimolla on tärkeä rooli. On tärkeää
mihin hänet laitetaan istumaan, mihin paikkaan.

Vielä nykyäänkin kaikkein moderneimmissa ja edistyneimmissä maissakin vaimoa kohdellaan erityisen kunnioittavasti. Voi olla,
että vaimo ei ole käynyt kouluja, hän saattaa olla hyvin yksinkertainen, eikä hän ehkä ole kovin nykyaikainen Sain itse kokea
tällaisen tapahtuman: Lontoossa oli tilaisuus, johon meidät oli kutsuttu, ja delegaatiomme johtajan vaimoa ei näkynyt missään.
Minulta kysyttiin: "Missä hän on? Hänelle on varattu paikka, joten hänen pitää istua siinä." Vastasin: "En tiedä, en ole nähnyt
häntä. Hänen täytyy olla täällä jossain." Juuri ennen tilaisuuden alkua menin käymään naistenhuoneessa, ja yllätyksekseni hän
istui siellä odotushuoneessa. Sanoin: "Miksi olet täällä? Kaikki odottavat sinua." Hän vastasi: "Minun käskettiin istua täällä."

Menin takaisin ja kerroin isännille: "Tuolla hän istuu ulkopuolella. Voisitteko kutsua hänet istumaan omalle paikalleen?" "Onko
hän johtajan vaimo?" Sanoin: "Totta kai hän on johtajan vaimo." "Luulimme, että hän on joku sihteeri." Kysyin: "Mikä sai teidät
ajattelemaan niin?" Tällä naisella oli hyvin nykyaikaiset käsitykset asioista - hän oli pukeutunut viimeistä huutoa olevaan pukuun,
ja kaikki ajattelivat, ettei tämä nainen voinut olla enempää kuin sihteeri. Niinpä he panivat hänet istumaan odotushuoneeseen.
Vaimolta odotetaan, että hän on siististi ja arvokkaasti pukeutunut eikä niin kuin sihteeri, tai joku toimistotyöntekijä. Sillä häntä
pidetään hyvin korkea-arvoisena - pitipä siitä tai ei.

Mutta tämä nainen oli tupeerannut tukkansa ja käynyt hyvin kalliissa paikassa laittautumassa. Mutta kun tämä naisparka saapui,
hänet laitettiin istumaan odotushuoneeseen naistenhuoneen lähelle. Tällaista se on. Perheen vaimo edustaa perheen
arvokkuutta. Mutta lisäksi hän on myös vastuussa maansa koko kulttuurista, koko kulttuurista. He edustavat maansa kulttuuria.
Intiassa on nyt alettu näyttää filmeissä kaikenlaisia hassuja vaatteita. Mutta en ole nähnyt sellaisia yhdenkään kotirouvan päällä.
En kenelläkään. Sitä ei tapahdu todellisuudessa, vain filmeissä, koska yhteiskunta on niin vahva, ja kotirouvan tulee olla
kunnollinen ihminen.

Hänen pitää olla kunnollinen, hänen pitää olla kunnioitusta herättävä ja hänen on käyttäydyttävä arvokkaasti. Meillä oli
pääministeri nimeltään Lal Bahadur Shastri. Hänen vaimonsa oli täysin kouluja käymätön, koska Shastri joutui vankilaan, eikä
vaimo voinut opiskella - hän oli hyvin vaatimaton, tavallinen nainen. Kerran hän matkusti Ranskaan. Silloin siellä oli de Gaulle
presidenttinä. Ja hänen vaimonsa oli myös hyvin vaatimaton. Shastri sanoi vaimolleen: "Et sitten rupea itkemään, kun jätät
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hyvästit rouva de Gaulelle, kun teistä on nyt tullut hyviä ystäviä." Eikä hän osannut yhtään sanaa ranskaa eikä presidentin rouva
hindiä, mutta jotenkin heistä tuli oikein hyviä ystäviä tavallisina kotirouvina. Ja vaikka Shastri oli kieltänyt häntä itkemästä,
molemmat naiset alkoivat itkeä, kun lähdön hetki koitti. Shastri sanoi: "Minähän kielsin sinua itkemästä."

Vaimo vastasi: "Mutta kun se ranskalainen rouva aloitti. En voinut mitään. Minun oli myös itkettävä." Katsokaas, kotirouvat ovat
eräänlainen suuri kollektiivi, jonka on toimittava. Heillä on samanlaisia ongelmia, heidän on hoidettava lapsensa, heidän on
pidettävä huolta kodeistaan, kaikesta - kotirouvat pitävät huolta niin monista arkipäivän asioista. Ja kotirouvat tietävät myös
kaikenlaisista pienistä yksityiskohdista. Miehet eivät ainakaan Intiassa tiedä kovin paljon, koska mielestäni he elävät jalat irti
maasta. Tässä mielessä naisilla on enemmän tajua pienistä yksityiskohdista, he ovat hyvin tietoisia niistä. Joskus on
mielenkiintoista nähdä, miten hassunkurisia virheitä miehet tekevät. Koska he eivät ole tekemisissä arkisten asioiden kanssa,
kaikkien arkiongelmien kanssa.

Toisaalta naisen, kotirouvan on hoidettava arkirutiinit; hänen on huolehdittava perheestään ja lapsistaan. Sen lisäksi hän on vielä
vastuussa yhteiskunnastakin. Hänen on pidettävä yllä yhteiskuntaa. Maassa, jossa naiset ovat järkeviä ja kypsiä, siellä syntyy
erittäin hyviä perheitä hyviä yhteisöjä ja hyviä lapsia Siksi Minun on sanottava, että Intia on hyvä maa, jossa on hyvä yhteiskunta.
Se on syntynyt kotirouvista, kodin Gruha Lakshmeista, jotka ovat tehneet kaiken sen työn, joka on kulttuurille tärkeää. Tämä on
hyvin tyypillistä Intialle, ja tämän myötä voidaan nähdä, että ihmiset kunnioittavat kotirouvia. Vaimon kunnioittaminen on hyvin
tärkeää sahaj-kulttuurissa. Mutta se ei tarkoita sitä, että naiset alkaisivat dominoida ja aiheuttaa harmia ja riidellä miestensä
kanssa. Vaimon asema on hyvin tärkeä yhteiskunnassa. Häntä kohdellaan ikään kuin 'deviä', jumaluutta.

Vaimon on myös oltava devi. Jos häntä kohdellaan kuin kynnysmattoa, eivät lapset koskaan opi kunnioittamaan häntä. Jos mies
ei kunnioita häntä, eivät lapsetkaan kunnioita äitiään, eikä äiti pysty vaikuttamaan lapsiinsa. Sen seurauksena lapsista tulee
hankalia, ja sellaisissa yhteiskunnissa tai maissa, joissa äitiä ei kunnioiteta, voi nähdä, että lapsista tulee äärimmäisen
dominoivia, kiivaita ja hirvittävän epäkollektiivisia. Siksi on tärkeää, että tänä päivänä, jota kutsumme nimellä 'Dhanteras' -
kolmastoista päivä - miehen on hyvä ostaa jotakin vaimolleen ja antaa hänellä joku lahja. Mies voi ostaa vaikka jonkun astian,
jota voi käyttää keittiössä, osoittaakseen arvostustaan vaimoaan kohtaan. Perheissä, joissa ei kunnioiteta äitiä, lapsista tulee
hyvin vaikeita, ja koko perhe joutuu kärsimään - missä he sitten ovatkin naimisissa, kaikkialla tulee ongelmia. Miesten on
ymmärrettävä, että on heidän virheensä, että he eivät ole kunnioittaneet vaimojaan niin kuin olisi pitänyt. Jos he lasten läsnä
ollessa huutavat vaimoilleen, jos he lasten läsnä ollessa eivät osoita kunnioitusta, eivät lapset koskaan opi kunnioittamaan
äitiään. On suorastaan rikollista kohdella näin naisia, jotka ovat kotona, tekevät kaikki työt, pitävät huolta miehestään ja
perheestään eivätkä vaadi yhtään mitään.

Mutta jos haluaa nähdä kuinka hankalia naiset voivat olla, voi tarkkaille heitä politiikassa. Politiikassa he voivat aiheuttaa suurta
sekasortoa miesten joukossa. Yksi nainen voi pistää kaikki miehet ojennukseen. Näin siksi, että naisten ominta aluetta on koti ja
perhe. Jos heitä ei kunnioiteta perheessä, he lähtevät sieltä pois ja alkavat käyttäytyä tavalla, jota on vaikea kuvitella. Vaikka
naisen täytyykin kestää paljon ja kärsiä paljon, mutta häntä täytyy kunnioittaa perheessä. Tämä on Gruha Lakshmin hyvin tärkeä
sanoma. Diwalin toisena päivänä kauhea 'rakshasa', Narakasura surmattiin. Surmaaminen tapahtuu aina Shaktin voiman avulla.
Narakasura vahingoitti hyvin monia ihmisiä, ja teki kaikenlaista kataluutta ihmisille.

Hän oli hyvin petollinen ja salakavala, ja häntä oli mahdotonta tappaa. Mutta sitten jollakin tavalla, erityisen voiman tullessa



esiin, Narakasura saatiin surmattua. Tämä tapahtui neljäntenä päivänä, jolloin Narakasura surmattiin. Sanotaan, että kun hänet
surmattiin, helvetin portit sulkeutuivat. Silloin ihmisten pitäisi peseytyä aikaisin aamulla. Mutta Minun mielestäni, jos portti on
auki, on parempi että ei silloin nouse peseytymään. Pysykää vuoteissanne, kunnes tämä mies on varmasti saatu 'narakiin'.
Hänestä ei tarvitse välittää. `Naraka' tarkoittaa helvettiä. Helvetistä hänet sitten kiskottiin esiin ja tapettiin.

Viimeinen on kaikkein paras, kun Shri Rama ja Hänen veljensä Bharat kohtaavat. Shri Rama meni vankilaan ja totteli näin
isäänsä. Ja neljätoista vuotta - Hän ei siis mennyt vankilaan, vaan pakeni metsään. Tavallaan se oli kuin vankila, koska Hän asui
palatsissa ja Raman isä lähetti Hänet metsään yhdessä miniänsä kanssa, eli Raman vaimon kanssa. Ja Raman veli lähti myös
mukaan, ja yhdessä he kokivat paljon kärsimystä. Tunnette varmaan koko Ramayanan tarinan. Lapsi, joka eli palatsissa, joutui
lähtemään metsään ja elämään hyvin vaikeissa olosuhteissa, kun Hänen olisi pitänyt olla kuningas. Se oli aivan liikaa. Mutta Sita
meni Raman kanssa ja oli Hänen tukenaan. Lopulta kävi niin, että Ravana tuli ja ryösti Sitan.

Mutta Shri Rama taisteli Ravanaa vastaan, tappoi tämän ja haki vaimonsa takaisin. Mutta kun he palasivat omaan
pääkaupunkiinsa Ayodhyaan, siellä järjestettiin suuret juhlat. Ja Bharat, Raman veli, joka oli hyvin kiintynyt veljeensä, ja joka
hallitsi maata veljensä 'padukan' kautta - ne ovat eräänlaiset santelipuiset sandaalit joita käytettiin. Bharat laittoi ne
valtaistuimelle ja hallitsi maata Tällä tavalla 'Bharat milania', Bharatin ja Shri Raman kohtaamista juhlitaan, ja samalla Rama
myös kruunattiin kuninkaaksi. Tämä tapahtui kauan sitten, tuhansia vuosia sitten. On hyvin tärkeää juhlia sitä, että oikea
kuningas saa takaisin valtaistuimensa ja saa hallita. Ja kaikki epäoikeudenmukaisuus ja kaikki julmuudet, joita Hän oli joutunut
kokemaan, päättyivät Hänen elämässään. Tämän takia Diwali on tärkeä. Viimeisenä päivänä juhlitaan Lakshmi -jumalatarta.
Hänen siunauksiensa takia kaikki nämä kauniit kohtaamiset saattoivat tapahtua.

Siksi Häntä juhlitaan Lakshmina. Sisällämme on yhdeksän erilaista Lakshmia, joista olen luullakseni kertonut teille joskus
aikaisemmin. Tässä Lakshmi Pujassa te palvotte Lakshmia itseään. Se ei tarkoita rahan palvomista, ei millään tavalla. Rahan
palvominen on väärin. Se tarkoittaa sitä, että Lakshmi on meillä olevaa rahaa - tai kaikkea siihen liittyvää varallisuutta - ja sitä
pitää käyttää huolellisesti, koska Hän on hyvin liikkuvainen, ja raha saattaa luisua pois käsistämme. Mutta teidän ei pitäisi
myöskään kitsastella. Lakshmi ei ole tyytyväinen kitsaisiin ihmisiin Jos haluatte käyttää rahaa, teidän on käytettävä sitä oikein,
muuten raha ohjautuu vääriin asioihin. Kun Lakshmi luotiin - tiedätte varmaan, että Hän syntyi meren kuohuista. Hänellä oli neljä
kättä, yksi niistä oli antamista varten.

Hän on antelias, Hän antaa. Tällä tavalla Hän antaa, ja yhdellä kädellään Hän siunaa. Nämä ovat kaksi Hänen kättään. Yksi käsi
antaa ja toinen siunaa. On hyvin tärkeää, että silloin kun annatte jollekin jotain, unohdatte heti asian ja siunaatte sitten sen
henkilön. Ette anna vain rahaa, vaan siunaatte myös tämän henkilön. Toiset kaksi kättä pitelevät vaaleanpunaisia lootus-kukkia.
Vaaleanpunainen on rakkauden väri. Sellaisella henkilöllä, jolla on rahaa, pitäisi olla koti, joka on täynnä rakkautta. Jokaista kotiin
tulevaa vierasta pitäisi kunnioittaa.

Häntä pitäisi kohdella aivan kuin Jumalaa. Intiassa olette huomanneet mitä siellä ajatellaan ulkomaalaisista - intialaisille
'ulkomaalaiset' tarkoittavat Jumalaa. Täällä 'ulkomaalainen' on negatiivinen sana, mutta Intiassa sitä arvostetaan hyvin paljon.
Jos on ulkomaalainen, se tarkoittaa, että on Jumala. Tiedätte kuinka he ovat pitäneet huolta teistä Intiassa. Tässä on se syy,
tämä on Intian peruskulttuuria, että jokaista vierasta - olipa hän millainen tahansa - jos hän on vieras, silloin häntä kohdellaan
kuin Jumalaa. Muissa maissa on juuri päinvastoin, jos on ulkomaalainen, silloin ihmiset ajattelevat, että häntä ei sovi edes



puhutella. En tiedä miksi ihmisten ajattelumalli on sellainen. Mutta näin ei ole Sahaja Yogassa. Sahaja-joogit eivät ole sellaisia.

Olen kuullut, että he pitävät hyvää huolta vieraistaan. He pitävät huolta toisistaan ja ovat kauniilla tavalla kollektiivisia. Tätä siis
lootuskukka tarkoittaa, se tarkoittaa rakkautta täynnä olevaa taloa. Niin kuin kovakuoriainen, jolla on piikkejäkin, kun se tulee
lootukseen, kukka avautuu ja kovakuoriainen menee sisälle ja nukkuu siellä mukavasti. Jopa kovakuoriainen - täysin
häiriintymättä. Näin vieraita pitäisi kohdella, jos on rahaa. Mutta huomaan, että maailmassa, jos jollakin on rahaa, niin hän
muuttuu itse kovakuoriaiseksi. Sellaiset ihmiset ovat täynnä piikkejä ja kamalia, loukkaavia, ajatuksia, ja he ajattelevat
loputtomasti vain itseään. On yllättävää, että raha, jonka pitäisi antaa heille lakshmiutta - Lakshmi Swarupa - tekeekin heistä
paholaisia. Ja tapa, jolla he kohtelevat muita ihmisiä on vieläkin pahempi.

Nämä ovat Jumalattaren muodon merkittäviä piirteitä. Mutta parasta on se, että Hän seisoo vain lootuksen päällä. Se tarkoittaa,
että Hän ei aseta painetta ketään kohtaan. Hän on vain olemassa itsekseen -ei painetta. Hän ei painosta ketään, Hän vain seisoo
itsekseen, ja kaikki on tasapainossa Hänen omassa arvokkuudessaan. Lakshmin pitäisi olla juuri tällainen. Ja tällä tavalla
maissa, joissa ihmisillä on nyt taloudellisia ongelmia ja kaikenlaisia kriisejä, asiat tulevat kuntoon. Ja ihmiset nauttivat. Nyt he
eivät nauti yhtään rahoistaan. He eivät nauti elämästään.

Ihmiset ovat vain aggressiivisia, ja heillä on kummallisia ajatuksia saada omistaa jotain hyvin kallista, jotain muodikasta.
Mielestäni tällaiset suunnittelijat ovat epä-Lakshmeja, joita on ilmestynyt tänne. Koska he kiskovat teiltä kaikki rahat, jotka
menevät sitten hukkaan. Tai sitten ihmiset tuhlaavat rahansa naisiin ja juomiseen - tuhlaavaiseen elämäntyyliin. He eivät tee
mitään sellaista, jota voisi kutsua todelliseksi Lakshmin siunaukseksi. On siis muistettava, että jos haluaa antaa jotakin jollekin,
se pitää tehdä täydestä sydämestä. Sellaisesta täydestä sydämestä, että se muodostuu Lakshmi Prasadaksi. Näin pitää
tapahtua, sillä mitä hyötyä muuten olisi antaa lahjoja kenellekään? Nämä ovat hyvin kummallisia ihmisiä, jotka antavat lahjoja
hyvin kapeakatseisesti. Mutta he kyllä yrittävät antaa lahjoja.

Jos menee esimerkiksi Japaniin, he antavat sinulle näin suuren lahjan. Sitten availet ja availet pakettia, kunnes lopulta kädessäsi
on tulitikkurasia. Ja rasian sisältä löytyy kaksi nukkemaista esinettä, jotka on tehty pienenpienistä tulitikuista. Katselet sitten
niitä: "Mitä nämä ovat, miksi tällaiset suuret pakkaukset?" Hyvin yllättävää. Mutta muuten he ovat hyvin vaatimattomia ihmisiä.
Kun menimme sinne, meille kerrottiin, että he … mihin tahansa menimme, vaikka vain pitämään sadetta johonkin liikkeeseen,
meille annettiin lahja. Kysyin: "Mitä tämä on? Miksi he antavat meille lahjoja tällä tavalla?" Nainen, joka oli tulkkina, sanoi: "He
luulevat Teidän kuuluvan kuningasperheeseen."

Kysyin: "Mikä saa heidät luulemaan, että kuulumme heihin?" "Koska Te ette ole käyneet kampaajalla." Sanoin: "Todellako?" "Kyllä.
Japanissa kuningasperhe ei koskaan käy kampaajalla." Sanoin: "En tiennytkään, että he eivät käy kampaajalla." "Siksi he luulevat
Teitä kuningasperheen jäseneksi." Kuvitelkaa millaisia ajatuksia ihmisillä on kampaajalla käynnistä ja sellaisesta. Mutta Intiassa
ja siellä päin naisen täytyy kammata hiuksensa siistiksi. Hänen ei pidä näyttää miltään hipiltä.

Koska meillä on ihmisiä, jotka edelleen uskovat jonkinlaiseen hippismiin, ja he laittavat hiuksensa siihen tyyliin. Kuten kerroin,
naisella on hyvin tärkeä rooli yhteiskunnassa. Miten hän pukeutuu, missä hän kulkee, lapset ottavat oppia enemmän äidistään



kuin isästään. Joskus he saattavat ottaa oppia enemmän isästäänkin. Mutta kaikki pienet asiat he oppivat äidiltä. Siksi naisten
onkin tärkeämpää ymmärtää kuinka heidän pitää pukeutua ja elää. Menin Lontooseen ja kysyin eräältä intialaiselta
sahaja-jooginilta: "Millainen hiusmuoti täällä on nyt?" Hän vastasi marathiksi: "Jipreya." Jipreya tarkoittaa sitä, että laittaa
hiuksensa näin (etutukka). Jos Intiassa joku laittaa hiuksensa näin, äiti sanoo heti: "Hiukset pois silmiltä."

Sillä jos hiuksia pitää näin, silmät voivat mennä kieroon. Mutta nyt on muotia laittaa hiukset näin - ja joskus niitä pidetään silmien
päälläkin. Tällaista siis on 'jipreya'-muoti. Tällainen on nyt aika yleistä ja näen sitä arvokkaillakin naisilla, paitsi rouva Thatcherilla,
mutta kaikki muut laittavat hiuksensa näin. En tiedä miten rouva Thatcher on välttynyt siltä. Mutta jos joku tuo jotain tällaista
uutta, ei naisten tarvitse mennä mukaan siihen. Se on hyvin orjallista. Näin tehdään, koska se on muotia. Nyt tämä on muotia, ja
kaikki seuraavat. On todella typerää tehdä näin ja pelata muodinluojien pussiin.

Sillä te olette riippumattomia. Teidän on pidettävä kiinni omasta persoonallisuudestanne. Teidän on pidettävä kiinni omasta
ymmärryksestänne. Sen sijaan, että pilaatte kasvonne, teidän pitäisi yrittää kohentaa niitä omalla arvokkuudellanne ja omalla
ymmärryksellänne. Tämä koskee enemmän naisia - anteeksi vain - Lakshmi Puja koskee enemmän naisia, että mitä heidän
pitäisi ymmärtää, millaisia heidän pitäisi olla ja miten käyttäytyä. Olen aina kertonut teille, että naisen on tärkeämpää käyttäytyä
arvokkaasti, paljon tärkeämpää kuin miehen. Mies voi käyttäytyä typerästi - se ei haittaa, se ei haittaa niin paljon. Mutta naisten
on käyttäydyttävä arvokkaasti ja järkevästi. Ja miehet eivät oikeasti tiedä kovin paljon, tiedätte sen oikein hyvin. Miesparat, he
ovat … He ovat saaneet koulutuksensa vain yliopistoissa.

Mutta käytännön asioista he eivät tiedä yhtään mitään. Naisten ei tarvitse harmitella sitä. On hyvin hauskaa katsella miten
miehet tekevät väärin ja miten he sitten sanovat: "Ei, ei, kyllä minä tiedän," eivätkä he tiedä yhtään mitään! Mutta mies ei koskaan
sano: "Minä en tiedä." Hänen luonteensa on sellainen. Ei se haittaa. Teidän pitää tietää, että hän ei tarkoita sitä, koska hän ei
todellakaan tiedä mitään! Ja taiteessa myös. En usko, että miehet tietävät kovin paljon taiteesta. Ja yksi asia, mikä heistä
puuttuu, on esteettisyys.

Miesparat valmistavat itselleen vain yhdenlaisia vaatteita ja pitävät niitä joka tilanteessa. Vain yhdenlainen puku, ja sellaisia he
valmistavat ja pitävät joka tilanteessa. Heillä ei ole mitään vaatimuksia. Mutta naiset ovat taiteellisia. Jos intialaiset naisemme
luopuisivat sareista ja alkaisivat käyttää farkkuja, kuinka kyläläisille kävisi? Koska he valmistavat niitä ja ovat tottuneet
käyttämään niitä koko ajan, myös vapaa-aikanaan. Ei ole mahdollista opettaa intialaisia naisia käyttämään tällaisia pukuja. Ehkä
koulussa, mutta myöhemmin he luopuvat niistä, koska pitävät sareista. Sareja käytetään siis edelleenkin ja myös tullaan
käyttämään, koska ne ovat niin taiteellisia, niin kauniita. Ei ole olemassa kahta samanlaista saria.

Kauneutta ja taiteellisuutta on naisissa paljon enemmän kuin miehissä. Ja siksi naisten pitäisi ymmärtää, että jos miehet eivät
tiedä, sillä ei ole merkitystä. Teidän pitää tehdä kodeistanne hyvin taiteellisia. Tehkää niistä mukavia kuin lootuksenkukista,
sellaisia niiden pitäisi olla. Mutta jotkut naiset voivat olla kuin Hitler ja määräillä kotonaan. "Tämän pitää olla näin, ja tuon pitää
olla noin," ja tekevät miestensä elämän surkeaksi. Tunsin erään miehen, jolla oli tapana kantaa kotona sanomalehteä mukanaan.
Kysyin: "Miksi kannat sitä koko ajan mukanasi?" Hän vastasi: "Aina kun istun, laitan alle ensin sanomalehden ja istun vasta
sitten." "Miksi?"



"Koska jos siihen tulee vähänkin likaa, vaimoni huutaa minulle." Kysyin: "Miksi?" "Hän ei halua että mikään likaantuu. Hän on niin
pikkutarkka. Kannan aina mukanani sanomalehteä - jos haluan istua jonnekin, laitan siihen sanomalehden." Sanoin: "Tuo on kyllä
liikaa." Hän sanoi: "Kuulkaa, Teidän pitää myös tehdä niin." Koko talo oli niin tarkassa järjestyksessä, että siellä oli mahdotonta
asua. Se oli pahempaa kuin sairaalassa. Jotkut naiset voivat olla hyvin pikkutarkkoja ja hyvin järjestelmällisiä.

Mutta normaalisti naisten pitäisi olla hyvin rakastavia ja äärimmäisen mukautuvaisia ja kohdella ystävällisesti kaikkia
perheenjäseniä, jokaista. On hyvin tärkeää, että Minulla on näin suuri perhe. Meillä on hyvin suuri perhe, monia veljiä ja siskoja,
toinen toistaan parempia. On ihmeellistä, että Minusta jokaisella on erilainen 'parfyymi', eräänlainen tuoksu, joka kuvastaa
jokaisen yksilöllistä persoonaa. Siitä huolimatta, että kaikki ovat niin mukavia ja hyviä, niin mukautuvaisia ja iloisia, on hienoa
kuinka ihmiset elävät yhdessä. Erityisesti Venäjällä naiset olivat hyvin sopeutuvaisia ja huumorintajuisia. He laskivat leikkiä
kaikesta ja nauttivat elämästä. Olimme hankkineet lahjoja heille. Olimme varanneet niitä noin kahdelle tuhannelle, mutta heitä
olikin kuusitoista tuhatta. Miten siis jakaa lahjat?

Niinpä naiset ottivat ketjut kaulastaan ja sanoivat: "Hyvä on, me annamme nämä miehille. Annamme heille korvakorutkin." He
laskivat leikkiä miehistä, jotka olivat pahoillaan, kun eivät saaneet mitään. Miten hauskaa, miten ymmärtäväistä. Koska he eivät
ajattele niin paljon rahaa, ja he ovat hyvin henkisiä. Henkinen nainen ei välitä mistään tällaisista, hän säilyttää oman
arvokkuutensa ja osoittaa jokaisella eleellään olevansa henkinen. Tämä on jotain hyvin suloista. Kuten kerroin aikaisemmin,
toisaalta joskus voi olla eri mieltä, kuten se mitä sanoin Japanista. Mutta samassa maassa pidin hyvin paljon heidän
kaakelilaatoistaan. He olivat rakentamassa jotain, ja pidin kovasti heidän laattojensa kuvioinnista.

Kysyin: "Saanko ottaa yhden mukaani?" "Mitä turhia. Lähetämme niitä teille laivallenne." Ja laivalle tuotiin suuri kuorma niitä
laattoja. Ja kapteeni kysyi: "Mitä me teemme näille?" Kysyin: "Miten ne tulivat tänne?" Hän vastasi: "Ne tuotiin Teille tänne." Siellä
oli kaikenlaisia erilaisia laattoja, voitteko kuvitella! Toisaalta tällainen on tapa ilmaista asioita, toisaalta se on jotain muuta. On
myös ymmärrettävä tämä.

Kun joku antaa sinulle jotain, on ymmärrettävä, mikä asian merkitys on eikä pahoittaa mieltään. Asian merkitys voi olla niin
paljon suurempi, että sitä ei ymmärräkään. On siis parempi kysyä, miksi he antoivat ne sinulle. Tätä me kutsumme
suotuisuudeksi; yksi Lakshmin hienoista ominaisuuksista on, että se mitä annetaan, on suotuisaa. Mitä tahansa antaa, sen on
oltava suotuisaa. Niin kuin joskus pienet lapset saattavat vallattomuuttaan tuoda liskon ja yrittää antaa sitä sinulle. Sellainenhan
on hyvin epäsuotuisaa. Mutta heille ei ole kerrottu, että se on epäsuotuisaa, joten he tekevät niin. Heille pitää kertoa, että se ei
ole suotuisaa, se ei miellytä Jumalatarta. On siis ymmärrettävä kunnolla, että ei pidä loukata Lakshmia antamalla jotain sellaista,
joka on väärin.

Jos ette tiedä, teidän pitää ottaa selvää ja tehdä asia oikein. Tällä tavalla tämä liittyy Diwaliin. Mutta Diwalin tärkein sanoma on
se, että Shri Rama sai takaisin valtakuntansa. Shri Rama oli oikeudenmukaisuuden ja reilun pelin ruumiillistuma. Ja Hän sai
valtakuntansa. Samalla tavalla meidän pitää tuntea, että kiitollisuutemme ja rakkautemme ilmaisun pitäisi olla sellaista, että sen
voi osoittaa sellaiselle henkilölle kuin Shri Rama, joka on tällaisen suuruuden symboli. Tämä on hyvin hienojakoinen asia, joka
pitäisi ymmärtää. Jos ei halua antaa, ei pidä antaa. Mutta jos haluaa antaa, silloin pitää antaa jotain, joka on saajansa arvoista.



Tämä on yksi niistä asioista, joka teidän pitäisi oppia Shri Raman luonteesta.

Kun Hän meni erääseen kylään, Hän näki siellä vanhan naisen, joka oli menettänyt jo melkein kaikki hampaansa. Nainen kuului
alkuasukkaisiin, ja hän antoi Ramalle hedelmiä, me kutsumme niitä nimellä 'ber' (Intian luumu) - se on eräänlainen pieni hedelmä.
Ja nainen sanoi: "Katso, olen maistanut niitä kaikkia, ja kaikki nämä ovat hyvin makeita. Koska Teidän ei pidä syödä mitään mikä
ei ole makeaa. Olen maistanut niitä hampaani avulla, olen purrut niitä hampaallani ja maistanut. Olkaa niin hyvä ja syökää."
Rama otti ne heti vastaan. Mutta Hänen veljensä Lakshmana suuttui kovasti, koska Intiassa on hyvin epäsuotuisaa, jos on ensin
laittanut suuhunsa jotakin ja sitten haluaa antaa sen jollekin toiselle, se on 'utishta' - sitä ei pidä tehdä Mutta Shri Rama sanoi:
"En ole koskaan syönyt näin hyviä hedelmiä. Nämä ovat parhaita hedelmiä, joita olen koskaan syönyt." Silloin Hänen vaimonsa
sanoi: "Anna Minullekin.

Olenhan puolisosi, joten Sinun täytyy antaa Minullekin." Ja Shri Rama antoi vaimolleenkin. Vaimo sanoi: "Kylläpä ovat valtavan
hyviä." Ja Hän söi, ja silloin Lakshmana sanoi: "Anna vähän minullekin, kälyseni." Ja Hän vastasi: "Juuri äskenhän sanoit
kaikenlaista tätä naista vastaan. Miksi nyt haluatkin hedelmiä?" Lakshmana sanoi: "Ole hyvä ja anna anteeksi ja anna minullekin."
Tämä osoittaa kuinka Shri Rama saattoi nähdä naisen rakkauden, hänen värähtelynsä hedelmissä, joita tämä oli tarjonnut. Ja
Hän arvosti sitä niin paljon, että antoi vaimolleenkin, joka oli Hänen kanssaan samaa mieltä hedelmistä. Tästä on kysymys.

Eli, mitä tahansa teetkin, tee se rakkaudella. Jos teet jotain rakkaudella, saat sen muuttumaan suotuisaksi. Mutta jos siinä ei ole
rakkautta, ja teet sen jossain tarkoituksessa silloin siitä ei ole mitään hyötyä. Tästä antamisessa on kysymys; annetaan
sellaiselle henkilölle kuin Rama, sellaiselle suurelle inkarnaatiolle. Tuo nainen ajatteli vain rakkauttaan ja antoi hedelmät Hänelle.
Samalla tavalla teidänkin pitää olla hyvin yksinkertaisia, puhdassydämisiä, ja silloin tiedätte mitä on parasta tehdä. Tänään
Diwali päättyy, ja haluan toivottaa teille yhä uudestaan hyvää Diwalia ja menestyksekästä uutta vuotta.

Jumala siunatkoon teitä.

Samasta Lakshmista tulee Mahalakshmi. Eli, kun ymmärrätte rahan merkityksen, ja kun olette kyllästyneet ja olette saaneet
tarpeeksenne. Kun sisältä päin teistä tulee kiintymättömiä, silloin astuu esiin uusi Lakshmin muoto, joka on Mahalakshmi. Se on
voima, joka vie teidät yhä ylemmäksi, ja se on henkinen herääminen. Olette nähneet, että kaikissa vauraissa maissa on ihmisissä
herännyt halu etsiä totuutta ja löytää totuus, ja siksi te kaikki olette täällä. Tämä tarkoittaa sitä, että Mahalakshmin Voima alkoi
toimia teissä, ja aloitte etsiä totuutta. Ja totuutta etsiessänne tulitte Sahaja Yogaan. Mahalakshmilla on hyvin tärkeä merkitys
teille. Kolhapurissa on Mahalakshmin temppeli, joka on noussut ylös Äiti Maasta. Ihmiset eivät itsekään tienneet miksi he
lauloivat siinä temppelissä "Jogawaa", jossa sanottiin: "Oi, Ambe, herää." Ambe on yhtä kuin Kundalini. Miksi he sitten lauloivat
niin Mahalakshmin temppelissä? Te ymmärrätte miksi ihmiset lauloivat "Jogawa" -laulua, jolla Kundalini saadaan nousemaan
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Christmas Puja. Ganapatipule (Maharashtra, India), 25 December 1998. Tänään, kauan sitten, syntyi Kristus. Tiedätte kaikki
kertomuksen Hänen syntymästään ja kaikista niistä kärsimyksistä, jotka Hänen täytyi käydä läpi. Hän on antanut meille mallin
Sahaja Yogasta, sillä Hän ei elänyt Itseään varten, ei millään tavalla. Hän eli toisia varten työstäen Agnya-chakraa. Voi olla
jumalallinen, voi olla hyvin voimallinen, mutta tämä maailma on niin julma, että täällä ei ymmärretä henkisyyttä. Ihmiset eivät
ymmärrä henkistä suuruutta. Ja sen lisäksi henkisyyttä vastaan hyökätään monelta taholta. Ihmiset ovat aina tehneet niin.
Jokainen pyhimys on saanut kärsiä paljon, mutta uskon, että Kristus joutui kärsimään eniten. Kuten tiedätte, Hänellä oli kaikki
Shri Ganeshan voimat, sillä Hän on Shri Ganeshan inkarnaatio. Ensimmäinen voima oli Hänen viattomuutensa. Hän oli ikuinen
lapsi, voidaan sanoa. Hän ei ymmärtänyt tämän typerän maailman julmuuksia ja teennäisyyttä. Ja vaikka sen ymmärtäisikin,
mitä sille voi tehdä? Mutta rohkeasti Hän syntyi maahan, jossa ihmisillä ei ollut mitään käsitystä henkisyydestä. Olen lukenut
kirjan Hänestä, jossa kerrotaan, että Hän saapui Kashmiriin, jossa tapasi yhden Shalivahana-esi-isistäni. Tämä on hyvin
mielenkiintoista, koska se oli kirjoitettu sanskritiksi, ja ehkä kirjan kirjoittaja ei osannut sanskritia, joten hän on vain laittanut
kaiken sanskritiksi, mikä ei varmaankaan ole kovin mukavaa länsimaalaisille. Luojan kiitos kirjoittaja ei osannut sanskritia,
muuten olisi voinut käydä hullusti. Siinä lukee, että esi-isäni kysyi Kristukselta: "Miksi tulit Intiaan?" Hän vastasi: "Tämä on Minun
maani, siksi tulin tänne, sillä ihmiset kunnioittavat täällä henkisyyttä. Nyt elän ihmisten joukossa, jotka eivät ymmärrä
henkisyyttä ollenkaan." Kristuksen keskustelu hänen kanssaan oli hyvin mielenkiintoinen, koska Shalivahana sanoi: "Sitä
suuremmalla syyllä Sinun pitää mennä takaisin omaan maahasi opettamaan ihmisille 'nirmala tattwamia'." Se tarkoittaa
puhdistautumisen periaatetta. Hän meni takaisin, ja kolmen ja puolen vuoden kuluttua Hänet oli ristiinnaulittu. Itse ajattelen, että
suurin ero länsimaisen ja intialaisen teloituksen välillä on se, että - lännessä tappamista pidetään tärkeänä ammattina. Ihmisiä
tapetaan pienemmänkin verukkeen perusteella. Jokainen pyhimys tapettiin, tai häntä haukuttiin sekopääksi. Se on paras tapa
vältellä henkisyyttä. Kun taas Intiassa, jos pyhimys sanoo jotakin, hänelle ei koskaan väitetä vastaan - ei koskaan. Häntä
uskotaan. Koska hän on pyhimys, hän on paljon korkeammalla kuin me. Oli tietysti myös ilkeitä ihmisiä, jotka piinasivat heitä,
mutta yleisesti ottaen ihmiset kunnioittivat heitä. Jos joku on väärä guru, niin normaalisti he eivät jää tähän maahan, koska he
tietävät paljastuvansa. He ovat myös niin rahanahneita, että he menevät Amerikkaan tai jonnekin ulkomaille ja asettuvat sinne
tekemään rahaa. Tämä on yksi merkeistä, joka ihmisten pitäisi nähdä. Tämä oli ehkä yksi syy siihen, että Kristus syntyi hyvin
tavalliseen perheeseen. Lapsena Hänellä ei ollut edes kunnon vuodetta, jossa nukkua. Kaikki on kuvattuna, missä Hän nukkui,
kuinka Hänen äitinsä ja isänsä elivät paikassa, jossa oli lehmiä ja vasikoita. Näin osoitettiin, että henkisyys ei tarvitse mitään
ylellisyyttä, se ei tarvitse mitään prameilua ja esillä oloa. Se on sisäistä voimaa. Se on sisäistä hehkua ja valoa, joka näkyy
automaattisesti. Sillä ei tarvitse mahtailla. Sellaisella henkilöllä ei ole ymmärrystä rahasta ja muusta, kuten omaisuudesta. Hän
kantoi huolta ihmisistä, joilla oli kipuja, jopa spitaalisista, ja Hän yritti parantaa heitä, Hän yritti auttaa monia sairaita, koska
siihen aikaan ei ollut sairaaloita eikä lääkäreitä. Hänen huomionsa kohdistui ihmisiin, jotka kärsivät. Hän yritti myös auttaa
psyykkisissä vaivoissa. Hän piti monta kaunista vuorisaarnaa. Siihen aikaan ihmiset eivät tavallaan olleet niin materialistisia,
joten he kuuntelivat Häntä - ei voi sanoa kuinka moni ymmärsi Häntä. On tärkeää tietää, että jos ei ole oivaltanut sielu, silloin on
vaikeaa ymmärtää henkisyyttä. Sellaisen, joka puhuu henkisyydestä, ja sellaisen, joka kuuntelee sitä, on molempien vähintäänkin
oltava oivaltaneita. Joten Hänen kauniista elämästään meidän on opittava se, että jollemme ole oivaltaneita sieluja, me
piinaamme Kristuksen henkeä. Näemme sitä tapahtuvan, kaikki ne, jotka puhuvat Kristuksesta. Hän on sanonut hyvin selvästi:
"Te huudatte Minua, 'Kristus, Kristus', enkä Minä tunne teitä." Hän sanoi sen hyvin selvästi. En tiedä, miksi tätä ei poistettu
Raamatusta. Se tarkoittaa, että ne, jotka puhuvat, saarnaavat ja pukeutuvat näyttääkseen, että ovat henkisiä Kristuksen nimeen,
Hän ei tunnista sellaisia. Se on aivan yksinkertaisesti näin. Ja tänä viimeisen tuomion aikana Hän tulee tuomitsemaan koko
maailman henkisyyden, eli värähtelyjen perusteella. Hänen tuomionsa on jo alkanut. Olen nähnyt sen. Voi nähdä, että monissa
maissa asiat vain katoavat. Kaikki ihmisten ego, kaikki aggressiivisuus ja julmuudet asetetaan kyseenalaisiksi. Ja nekin, jotka
tekivät väärin sodassa, joutuvat tilille. Historiassakin kaikki sellaiset, jotka ovat tehneet väärin yhteisöjä tai ihmisiä vastaan,
joutuvat tilille. He eivät saaneet millään tavalla käyttäytyä aggressiivisesti ihmisiä kohtaan ja panna heitä kärsimään. Tämä on
Shri Ganeshan periaate, joka toimii Sahaja Yogan kautta. Kristus ei sanonut tätä, mutta Hän sanoi: "Viimeisen tuomion aika on
koittava." Yhtäältä Hän oli hyvin lempeä ja myötätuntoinen, ja toisaalta Hän oli todella Shri Ganesha, koska Hän otti sauvan, jolla
löi ihmisiä, jotka myivät tavaroita temppelissä. Uskonnon nimissä ei voi käydä kauppaa. Kuinka suuri asia on ymmärtää tämä.
Mutta kristityt eivät noudattaneet tätä. En tiedä minne he ovat joutuneet. Kuten Mahatma Gandhi, joka puhui pelkästään
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henkisyydestä, 'adhyatmasta', koko ajan. Mutta hänen vallanperijänsä asettivat hänet jonnekin henkisyyksineen ja aloittivat
uuden maailman, uudet aatteet ja uuden elämäntavan. Ne, joiden piti olla hänen seuraajiaan, haluavat nyt pubeja joka puolelle ja
kaikkea muuta sellaista, voitteko kuvitella? Mahatma Gandhi perusti Intian kongressin, ja kongressin wallahit saivat aikaan
kaiken tämän. Minne he johtavat tämän maan? Tämän maan kauneus ja kallein aarre on sen henkisyys. Mihin he ovat menossa
henkisyyden sijaan? Intialaiset eivät ole kristittyjä, mutta he kunnioittavat Kristusta, he kunnioittavat Raamattua. Haluan kertoa
sen, se on totta, sitä ei tiedetä. He eivät ole kristittyjä siinä mielessä, että heitä ei ole kastettu, mutta he kunnioittavat, koska he
ymmärtävät, että Kristuksessa oli niin paljon henkisyyttä. Hän oli henkisyyden ruumiillistuma. Tässä on intialaisten kauneus: sillä
ei ole merkitystä, onko joku hindu tai muslimi. Intiassa oli monia muslimipyhimyksiä ja suufeja, ja kaikki kunnioittivat heitä, sekä
muslimit että hindut. Eli Kristusta vastaan ei kenelläkään ole mitään. Päinvastoin, te näitte eilen, kuinka kaikki olivat siitä iloisia,
koska he ovat oivaltaneita sieluja. Mutta vaikka eivät olisikaan, Kristusta kunnioitetaan tässä maassa hyvin paljon. He eivät
ymmärrä miksi Kristuksen elämää pitää repostella? Miksi Häntä pitää arvostella? Ja miten Hänestä voidaan tehdä loukkaavia
elokuvia? Tällaista he eivät siedä, koska heidän kunnioituksensa henkisyyttä kohtaan on paljon suurempaa kuin
ulkomaailmassa. Kristuksen nimeen on tehty niin paljon väärää, on tapettu niin paljon ihmisiä. Kaikenlaiset vääryydet on
hyväksytty. Kaikesta tästä johtuen ei ymmärretä, kuinka ihmiset ovat voineet tuomita Kristuksen. Esimerkiksi, Englannissa sain
järkytyksekseni nähdä, että kun joku kuolee, silloin juodaan. Kun joku syntyy, silloin juodaan. Juominen on ainoa tapa pitää yllä
ihmissuhteita. "Kuinka voitte juoda? ", kysyin heiltä. He vastasivat: "Miten niin? Kristuskin muutti veden viiniksi." Kysyin: "Milloin?"
"Häissä." Sanoin: "Häissä? Ei se ollut viiniä, se oli vain mehua rypäleistä, joita kasvatettiin siellä." Kutsumme sitä nimellä
'drakshas' omalla kielellämme. Miten se voisi olla viiniä? Sen täytyy ensi käydä, sen täytyy mädäntyä, miten se voisi olla viiniä?
Tämä on heidän suurin dharmansa - juominen. Mutta Intiassa me tiedämme, vaikka kukaan ei ole sanonut mitään juomista
vastaan, mutta tiedämme, että juominen on synnillistä. Sen näkee joka päivä, jokainen tietää, että jos juo, muuttuu aivan
sekopäiseksi. Siitä ei ole mitään sanottavaa uskonnon kannalta, mutta kaikki tietävät, mitä juominen on. Ei niin, etteivätkö
ulkomailla tietäisi, he tietävät myös, mutta jotenkin siitä on tullut muotia. Meidänkin maassamme on sellaista ruvettu
harrastamaan, en tiedä miksi itsenäistymisen jälkeen ihmiset ovat alkaneet juoda. Joka juhlissa juodaan, myös Kristuksen
nimeen jouluna. Se loukkaa pahasti Hänen kaunista pyhää elämäänsä. Kun He tulivat tänne maan päälle, ehkä kaikki Heidän
pyhät voimansa tuhoutuivat. Kaikkein paras asia intialaisissa on se, että ainakin he kunnioittavat, he kunnioittavat pyhää
paikkaa. Se hyvä puoli heissä on. Ja he tietävät mitä pyhyys on. Nyt heistä on tietysti tulossa hyvin nykyaikaisia ja
amerikkalaistuneita. Mutta silti he tietävät, mikä on väärin, mitä ei pidä tehdä. Sahaja Yogan myötä olen hyvin iloinen voidessani
sanoa, että ulkomaalaisistakin sahaja-joogeista on tullut hyvin kauniita. Olen yllättynyt, koska heidän kulttuureissaan ei ole
henkisyyttä. En tiedä, miten he saivat jätettyä kaiken joutavuuden ja ovat auenneet kauniisti kuin lootuksen kukat levittäen
kaunista henkisyyden tuoksua. Tämä on täydellinen ihme. Kaikki sanovat: "Äiti, emme voi uskoa tätä, miten tällainen on voinut
tapahtua? Miten onnistuitte siinä?" Sanoisin, että kaikki on Kristuksen siunausta. He näkivät, kuinka ihmiset toimivat Kristuksen
nimeä halventavasti, ja heille kehittyi eräänlainen tietoisuus siitä, että asiassa on varmasti jotain vialla, tämä ei ole Kristusta.
Tämä ei ole Hänen pyhän elämänsä mukaista. Se on jotakin ihan muuta. Tämän takia uskon, että lännessä on suurempi kiire,
suurempi nostava voima. Eilen joku tuli kertomaan: "Äiti, ihmiset eivät meditoi kollektiivisesti." Olin iloinen, että sain kuulla sen.
Mikään ei ole Sahaja Yogassa niin tärkeää kuin meditaatio, siitä ei ole epäilystäkään. Mutta ulkomaalaiset meditoivat paljon
enemmän kuin intialaiset, yllättävää kyllä. Ja ulkomaalaiset miehet ja naiset ovat erittäin hyvin varustautuneita mitä
henkisyyteen tulee. Erityisesti venäläiset. Olin yllättynyt, että Amerikassa - venäläiset kertoivat Minulle: "Äiti, nämä amerikkalaiset
eivät ole sahaja-joogeja." Kysyin: "Miten niin?" "Heillä ei ole kunnioitusta Teitä kohtaan, he eivät meditoi. Ne, jotka eivät meditoi,
eivät ole sahaja-joogeja." Sanoin: "Olen samaa mieltä." Sitten he laittoivat kaikki amerikkalaiset meditoimaan. En tiedä, miten
nämä itäblokin ihmiset, bulgarialaiset, venäläiset ja romanialaiset ovat omaksuneet Sahaja Yogan niin hyvin. Tietysti heillä on
kommunismin kirous päällään. Ehkä he tunsivat menettäneensä jotain elämässään ja menivät hyvin syvälle itseensä. ja näin he
ovat saavuttaneet sen. Mutta Minun on sanottava intialaisille, että heidän täytyy meditoida. Intialaisissa on pari huonoa piirrettä,
ja yksi niistä on ryhmäytyminen. Esimerkiksi, jos he ovat 'brahmineja', he istuvat yhdessä; jos he ovat 'kayastheja', he istuvat
yhdessä; jos he ovat 'bhaniyaseja', he istuvat yhdessä. Jos näin ei ole, niin sitten he ryhmäytyvät jonkun muun nimen alla. Tämä
on maani pahin kirous, koska silloin, kun alkaa ryhmäytyä, ei pysty näkemään hyvää muissa, eikä näe koskaan huonoja puolia
itsessäänkään. Ryhmäytyminen voi aiheuttaa paljon ongelmia tässä maassa. Kristuksen aikoina ihmiset olivat hyvin erilaisia. He
joko olivat kiinnostuneita henkisyydestä, tai sitten eivät. Nyt meillä on ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita henkisyydestä, mutta
toinen jalka on edelleen vedessä, jossa ikivanhat ongelmat yhä ovat olemassa. Tämä on maamme turmio. Emme pysty
yhdistymään, emme pysty olemaan ystäviä toisillemme. Tietenkään ei Sahaja Yogassa ole näin, siellä asiat on ratkaistu oikein
hyvin. Mutta jo Kristuksella aikanaan oli ongelmia opetuslastensa kanssa. Erityisesti Pietarille tapahtui jotakin. Ja, Kristus sanoi,



että Pietari tulee kohtaamaan Saatanan. Koska uskon, että ihmiset joutuvat saatanallisten voimien valtaan. Ja Hän sanoi, että
poisti saatanalliset paholaiset monesta ihmisistä ja laittoi ne sikoihin. Se on totta. Saatanallinen voima on olemassa, joka toimii
hyvin vahvasti. Mitä enemmän me kehitämme henkistä turvallisuutta, sitä enemmän sekin kehittyy. Saatanallinen voima toimii
eri tavalla lännessä ja eri tavalla idässä. Mutta haluaisin kehottaa ihmisiä olemaan tarkkoina, kuinka huomata saatanalliset
voimat lännessä. Teihin se ei ehkä vaikuta, koska olette oivaltaneita sieluja, mutta teidän on taisteltava niitä vastaan. Teidän on
taisteltava niitä vastaan, esimerkiksi rasismi. Rasismi elää siellä hyvin vahvana, hyvin vahvana. Ja teidän on taisteltava rasismia
vastaan avioitumalla toisten rotuisten kanssa. Mutta Minun on edelleenkin vaikeaa naittaa tumma- ja vaaleaihoista keskenään -
tilanne on vaikea. Jos kokeilen sitä, en tiedä miten käy. Kerran meillä oli sellainen tilanne - tämä Minun on kerrottava. Valkoinen,
ranskalainen nainen meni naimisiin tummaihoisen miehen kanssa. Sen sijaan, että ranskalainen nainen olisi ottanut komennon,
sen tekikin musta mies. Olin aika yllättynyt, että miten siinä näin kävi? Syy oli siinä, että mies saattoi ehkä kostaa, takautuvasti.
Ennen kaikkea valtava rakkauden ja kiintymyksen täytyy kasvaa ihmisten välille. Väri on vain pinnallista. Sillä ei ole mitään
tekemistä sisällä olevan rakkauden kanssa. Väri on täysin pinnallista. Luojan kiitos meidän maassamme vaimo voi olla hyvin
tummaihoinen ja mies hyvin vaalea, tai päinvastoin. Mutta ihmiset eivät katso asiaa siitä näkökulmasta. En usko, että tässä
maassa on sellaista. Mutta meillä on toisenlainen ongelma, tyypillinen ihmisen ongelma, eli syrjintä, egon kautta tapahtuva, josta
Minun on sanottava, että Kristus taisteli ihmisen egoa vastaan. Hän syntyi hyvin vaatimattomaan perheeseen, ja Eikä Hän ollut
valkoihoinen, ei. Teidän kielellä sanottuna Hän oli ruskea, mutta Intian kielellä Hän oli musta. Mutta henkisyydessä te näette vain
valaistuneen henkilön. Ette näe, mikä ihmisen ihon väri on. Se on hyvin pinnallista. Tämä on mielestäni yksi länsimaisen elämän
vihollisista, joka olisi taltutettava. Materialismi on toinen sellainen. Mutta kaikista pahin Kristuksen vastainen asia on
moraalittomuus. Moraalittomuus on täysin hyväksyttyä lännessä. Kaikenlainen moraaliton käytös hyväksytään. Sanotaan, että
jos nämä moraalittomat ihmiset äänestävät jotakin henkilöä, hänestä tulee Amerikan presidentti. Silloin kaikki on hyvin, ei
haittaa, kaikenlainen moraalittomuus on sallittua. Mutta se on täysin Kristuksen vastaista, täydellisesti. Ihmiset eivät ymmärrä,
että moraalittomuus johtaa heidät maailmaan, josta en tiedä miten sen nimeäisin, koska se on pahempi kuin eläimellinen
maailma. Ihmiset ovat niin moraalittomia, että kuuntelevat sellaistakin kuin Freud, aivan kuin olisivat vailla aivoja, vailla henkeä,
kun edes noteeraavat sellaista ihmistä. Vain Sahaja Yogaan tulon jälkeen voi ottaa mallia Kristuksen elämästä. Kaikki
menneisyys on mennyt ja päättynyt. Tänään olette oivaltaneita sieluja, ja moraalisuus on teidän vahvuutenne. Unohtakaa
menneisyys, ja olen varma, että saatte paljon ihmisiä Sahaja Yogan lipun alle, jos vietätte hyvin moraalista elämää. Samalla
meillä on toinenkin paha vihollinen, joka on kiukku. Ihmiset sanovat ylpeinä: "Nyt minä suutun. Tiedätkö, olen hyvin vihainen." He
eivät häpeä sanoa sellaista, ja he toistavat sitä: "Olen hyvin vihainen", aivan kuin ei olisi mitenkään väärin sanoa: "Olen vihainen".
Nyt sanotaan: "Minä vihaan sinua". Kuvitelkaa, jos jossain Intian kielessä sanottaisiin näin, se tarkoittaisi: "Minä teen syntiä".
Kaikki aggressiivisuus syntyy kiukusta. Jos jonkun pitää olla kiukkuinen, hänen pitäisi olla kiukkuinen itselleen. Paras tapa
päästä eroon kiukusta on tukistaa itseään, purra itseään, tai huitaista itseään tyynyllä. Se on ehkä paras tapa päästä eroon
kiukustaan. Mutta miettikää miksi olette kiukkuinen? Joskus se on täysin hyödytöntä. Joskus siinä ei ole mitään mieltä. Joskus
se on aivan raivostuttavaa, typerää. Mutta heti kun lopetatte sanomasta: "Olen hyvin vihainen", se loppuu siihen. Sillä hetkellä
teidän pitäisi ymmärtää, että kaadutte maahan täydellisesti. Kristus ei puhunut tällaisista hienojakoisista asioista, joista Minä
olen puhunut teille, koska se tehtävä jätettiin Minulle. Miten voi ilman oivallusta puhua ihmisille hienojakoisista asioista? Ei voi.
Viime kerralla puhuin teille värähtelyistä, mitä ne ovat, mitä ne edustavat, ja miten saatte hienojakoista energiaa, jota kutsumme
nimellä 'tanmatra', puhuin valostamme - 'tejas', vedestä - 'jala' ja 'prithvistä', 'agnista'. Mutta en kertonut eräästä erityisestä
asiasta, jota englannin kielessä nimitetään eetteriksi. Eetteri on energia, jota hallitsee toinen 'tanmatra', jota kutsumme nimellä
'akash'. Se on erityinen juuri tänään, koska Kristuksen avulla, joka uhrasi elämänsä avatakseen Agnya-chakramme, olemme
päässeet 'akashan' tasolle. Ilman Häntä se ei olisi ollut mahdollista. Meillä on yleistä kommunikaatiota. Esimerkiksi, voimme
puhua ihmisille, voimme sanoa asioita, voimme myös käyttää sormiamme ilmaisemaan itseämme, käsiämme
kommunikoimiseen. Mutta, värähtelyillä kommunikoimiseen meillä on oltava värähtelyjä. Muuten ei voi tuntea toista ihmistä.
Mutta jos on Agnyan tasolla, eli mielen tasolla, täysin mentaali, silloin värähtelytkin hupenevat siinä mielessä, että ette tiedä mitä
ihmiset todella tarkoittavat. Ette pysty arvioimaan värähtelyjänne, koska nämä värähtelyt ovat mielen tasolla. Ihmiset sanovat:
"Äiti, me tarkistimme värähtelyistä". Sanoin: "Niinkö?" Jos teillä ei ole värähtelyjä, miten voitte tarkistaa niistä? Se on hyvin
yleistä. "Me tarkistimme värähtelyistä", "me tunsimme värähtelyistä". Se ei ole mahdollista, koska olette niin mentaaleja. Kristus
teki sen, että nosti teidät pois mentaalilta tasolta. Se on todella vaikea tehtävä. Siitä taas olen yllättynyt, että kristinuskoisten
mentaalisuus on kaikkein pahin. Heidän mielensä on täysin juuttunut tänne, kuin, miksi sitä sanoisi, kuin Delhin sumu, siitä ei
pääse läpi. Juuri sen Kristus mursi. Kuinka kiitollisia meidän tulisi olla Hänelle, että Hän poisti ihmisen ylösnousemisen
suurimman esteen, ja se oli tämän Agnyan, tämän mentaalin olemuksen murtaminen sisällämme. Me luemme kuin hullut,



kuuntelemme ihmisiä kuin hullut, pidämme sellaisista, jotka ruokkivat mentaalia olemustamme. Tällaiset ovat niin mentaaleja,
niin väittelynhaluisia, ajattelevat vain omaa älykkyyttään, eikä heille voi sanoa muuta kuin: "Hyvä on, namaskar." Heidän
mentaalia asennettaan vastaan ei voi taistella. Siksi Kristusta pitää palvoa sellaisten ihmisten, jotka ovat hyvin mentaaleja.
Mentaali hölynpöly on antanut ihmisille suuren ylemmyyden tunteen. "Ooh, mitä sitten, vaikka teemmekin kaikenlaista? Mitä
vikaa siinä on?" He eivät pysty muuttamaan itseään, sillä vasta sen jälkeen, kun on päässyt tämän mentaalisen rajan yli, pystyy
näkemään itsensä. Ette pysty itsetarkkailuun. Ette pysty näkemään itseänne. Näette kyllä muut: "Sahaja-joogit ovat sellaisia,
sahaja-joogit ovat tällaisia", kaikkea tällaista. Mutta ette näe itseänne, koska kaikki on mentaalia. Mentaali asenne pitäisi
vaimentaa täydellisesti Herramme Jeesuksen Kristuksen avulla. Mutta kun Hänkin on mentaali, aivoissanne Kristuskin on
mentaali, mitä voi tehdä? Hän, joka mursi mentaalisuuden, on myös mentaali - olette muuttaneet Hänet mentaaliksi, kuin
kivipatsaaksi. Ensiksi meidän pitää sanoa itsellemme: "älä ajattele, älä ajattele, älä ajattele, älä ajattele", neljä kertaa, ja sitten
voitte nousta asian yläpuolelle. Tämä on erittäin tärkeää. Meditaatiossa teidän on noustava mielen yläpuolelle. Kiitos
Kristukselle, että Hän istuu Agnyassa lopettamassa tämän mentaalisen joutavuuden. Ehkä olisi parasta, että ihmiset
lopettaisivat lukemisenkin. Jopa Minun luennoistanikin tulee mentaaleja. Mitä tehdä? Eli, jotenkin kaikki, minkä ihmiset kuulevat,
muuttuu mentaaliksi. Sitten he kyselevät Minulta: "Äiti, sanoitteko tällä tavalla, mitä tarkoititte -" Sanoin: "Sanoin sen, että tulisitte
ajatuksettomiksi, jotta tyrmistyisitte. en siksi, että voisitte istua analysoimaan sitä, ei, ei, ei. Sanoin sen siksi, että järkyttyisitte
täysin ja tyrmistyisitte." Paras asia teille kaikille on tulla ajatuksettomiksi. Se on Kristuksen siunaus, sen Hän tuli tekemään teille.
Ja olen varma, jos alatte työstää asiaa, niin älkää laittako huomiotanne muihin. Älkää reagoiko, älkää reagoiko. Ihmiset reagoivat
kaikkeen minkä näkevät. Miksi pitäisi? Mitä hyötyä siitä on? Mitä te sillä reaktiollanne teette? Reagointi ei saa mitään muuta
aikaan kuin ajatuksien aaltoja mielessänne, sen olen sanonut satoja kertoja. Ja nyt teidän on tultava täydellisen ajatuksettomiksi
tämän pujan jälkeen. Jos näin tapahtuu, uskon, että olemme saavuttaneet paljon. Se on suurin siunaus, jonka Kristus on antanut
teille, ja siitä teidän pitää todella nauttia. Vain silloin tämä 'akash tattwa' teissä alkaa toimia. Ja miten se toimii? Teidän
huomionne kautta, se toimii Minulla, kuten tiedätte. Saan aikaan monia asioita huomiollani. Miten? Huomioni vain menee
ajatuksettomaksi, täysin ajatuksettomaksi. Se menee minne menee - ja toimii. Mutta jos laitatte huomionne koko ajan
ajattelemiseen, niin silloin se ei tee sitä työtä, jota sen pitäisi. Huomio toimii ihmeellisesti, jos olette ajatukseton, muuten se ei
toimi. Se täytyy nousta omasta itsestänne, sitten muista aina ihmisyyden korkeammalle tasolle, jossa kommunikoitte taivaan
kanssa, voimme kutsua sitä 'tanmatraksi', tai olennaiseksi, tai eetterin syvimmäksi olemukseksi. Eetterin avulla teillä on televisio
ja puhelin. Sehän on täysi ihme. Mutta 'tanmatran' avulla voitte istua täällä ja tehdä työn. Se toimii, vain huomio tekee työtä. Minä
tiedän sen. Tekin tiedätte oikein hyvin. Teidän ei tarvitse pyytää Minua laittamaan huomiotani, voitte laitta itse, ja kaikki toimii. Se
on erittäin tärkeä asia, mikä teillä on. Minusta se on kaikkein tärkein - kun teillä on se, ei ole ongelmia. Aloitamme
ilmentymisemme maaelementistä. Sitten 'agni'-elementistä, sitten 'jala'-elementistä, ja sitten tulemme 'tejas'-tasolle, jolloin
kasvot alkavat loistaa. Viimein tulemme ajatuksettomaan tietoisuuteen, jonka kautta huomiomme on täysin vapaa tekemään
jotain erityistä työtä. Mutta jos ajattelette koko ajan, silloin tämä huomio-parka on niin kiireinen, niin kiireinen. Teidän ei tarvitse
pyydellä Minulta; "Äiti, olkaa hyvä ja laittakaa huomionne." Voitte laittaa itse ja hoitaa asian. Tässä huomion tilassa ette tunne
mitä teillä on, missä seisotte, mitä teillä on päällänne, mitä muut tekevät - ei mitään. Olette yhtä itsenne kanssa. Se on elämää
täynnä huumoria. Niin paljon huumoria, Niin paljon iloa. Niin paljon onnellisuutta, että ette välitä mistään sellaisesta, josta
ihmiset tavallisesti välittävät. Joten, Sahaja Yoga toimii nyt hyvin monessa maassa. Olen teistä ylpeä, hyvin ylpeä. Ja nyt, kun se
leviää myös Afrikan maihin, se tekee Minut todella tyytyväiseksi. Te pystytte kaikki levittämään sitä; saatte sen toimimaan.
Tulkaa vain ajatuksettomaan tietoisuuteen, mikä on Kristuksen siunaus. Jos se toimii, tulette nauttimaan siitä täydellisesti.
Jumala siunatkoon teitä.
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Kumarran kaikille totuuden etsijöille.

Jotkut teistä ovat löytäneet totuuden, jotkut eivät vielä ole täysin löytäneet sitä, ja jotkut eivät ole löytäneet sitä ollenkaan. Mutta
jos katsotaan tämän päivän tilannetta ympärillämme, on myönnettävä, että on käynnissä suuri myllerrys. Maa toisensa jälkeen
omaksuu kaikenlaisia vääriä asioita. Käydään kylmää sotaa, ihmiset tappavat toisiaan, tuhoavat kauniita paikkoja ja katkovat
toistensa kauloja ilman syytä. Kaikki ovat Jumalan luomia ihmisolentoja. Kaikkivaltias Jumala on luonut heidät ja nostanut
heidät tälle ihmisen tietoisuuden tasolle. Tässä kriittisessä vaiheessa ei voi nähdä mihin olemme menossa kollektiivisesti. Mitä
meidän pitää saavuttaa - vai onko tämä meidän kohtalomme? Onko ihmisen kohtalona tulla toistensa tuhoamaksi maan tai
jonkin muun takia? Ajatelkaa koko maailmaa yhtenä, ja ajatelkaa mitä kaikkialla tapahtuu: joka päivä saamme lukea lehdistä,
joka päivä tulee jotain kauheita uutisia hirveistä asioista, joita ihmiset tekevät toisilleen mitättömistä syistä.

Meidän on mietittävä, mikä on kohtalomme. Minne olemme menossa? Olemmeko menossa helvettiin vai taivaaseen? Miltä
näyttää tilanne ympärillämme? Voimmeko tehdä jotain? Ihmisissä on se vika, että he ovat edelleen täydellisen tietämättömyyden
vallassa. Kutsun sitä tietämättömyydeksi. Ja tässä tietämättömyydessä ja pimeydessä he tekevät näitä hirvittäviä tekoja.
Kukaan ei halua ymmärtää, että se mitä teemme, johtaa täydelliseen tuhoon. Onko se kohtalomme, että tulemme tuhoutumaan
täydellisesti?

Mitä hyvää saamme aikaan? Jonkin kansallisuuden, tai ehkä jonkin uskonnon nimissä – hyvien asioiden nimissä – teemme
kaikenlaista väärää. Taistelemme toisiamme vastaan. Eikä taisteleminen riitä. Me vihaamme. Sellaista henkilöä, joka kiihottaa
vihaamme, ihaillaan ja hänestä pidetään paljon, ja hänen opastuksellaan muodostamme ryhmiä. Kaikkea tällaista syntyy, koska
elämme Viimeisen Tuomion aikaa. Olen kertonut teille, että nyt on Viimeisen Tuomion aika. Tässä Viimeisessä Tuomiossa
viimein päätetään ketkä pelastuvat ja ketkä joutuvat lopulliseen tuhoon. Tämä on hyvin vakava asia.

Kaikkien, jotka ovat tietoisia, tulisi ajatella sitä. Pienet korjaustoimet siellä tai täällä eivät auta asiaa. Vaikka mitä yritettäisiin,
vasta sitten, kun ihmiset ovat muuttuneet, he voivat pelastua. Tällainen muutos ei ole mahdoton tehtävä – se ei ole vaikeaa.
Tämä on muuttumisen aikaa, nyt on mahdollista muuttua. Ja sisällämme on voima; sitä on kuvattu voimaksi, mystiseksi
feminiiniseksi voimaksi sisällämme. Kaikki ovat kuvailleet sitä, en ole ensimmäinen henkilö, joka puhuu siitä; mutta kukaan ei ole
ehkä toistaiseksi pystynyt ymmärtämään ja hyväksymään sitä, että sen pitää tapahtua ihmisille. Ette ole syntyneet vain
tullaksenne ihmisolennoiksi, vaan teidän on tultava yli-ihmisiksi. Teidän on iloittava elämästä. Elämän tulee olla nautittavaa ja
onnellista.

Sen ei pidä olla kirous: aamusta iltaan ollaan huolissaan kaikesta. Teidät on luotu iloitsemaan. Jumalalla ei ollut aikomus luoda
ihmisiä, jotka koko ajan huolehtivat miten riidellä, miten taistella, miten säästää; vaan ihmisiä, jotka elävät täydellisessä
harmoniassa, rauhassa ja ilossa. Siksi meidät on luotu tänne. Se on meidän kohtalomme - ei siksi, että Minä sanon niin, vaan
siksi, että se on tosiasia. Meidän pitää siis muuttua. Muuttuminen ei ole vaikeaa. Mutta huomaan, että ihmiset tyytyvät mihin
tahansa. Hindut käyvät temppelissä ja ajattelevat: "Ooh, olemme tehneet suuren teon." Kristityt menevät kirkkoon ja ajattelevat
tehneensä hyvän teon.

Muslimit menevät rukoilemaan ja ajattelevat olevansa hyviä. Mitä he ovat saavuttaneet? Olkaa hyvä, ja kohdatkaa itsenne.
Kohdatkaa puutteenne. Kohdatkaa koettelemuksenne. Kohdatkaa ongelmanne ja nähkää itse: oletteko pystyneet ratkaisemaan
ongelmanne? Oletteko pystyneet säästämään itsenne onnettomuuksilta? Ehkäpä suuret onnettomuudet tulevat tuhoamaan
ihmiset, jotka tekevät pahaa, ehkä. Se on ehkä Jumalan tahto. Mutta mikä on teidän tahtonne?

Miksi ette ajattelisi: "Minun on oltava kuin varasto, ilon ja rakkauden lähde"? En ole täällä vain puhumassa, vaan haluan, että te

http://amruta.org/?p=21216


kaikki saisitte itseoivalluksenne. Mikä on itseoivallus – se on itsensä tuntemista. Te ette tunne Itseänne. Ette tunne. Elätte tässä
maailmassa tuntematta Itseänne – voitteko kuvitella? Ette tiedä, mitä olette. Ette tiedä, että olette henkiä, ja olette tiedon
lähteitä, puhtaan tiedon lähteitä. Näen, että ihmiset menevät johonkin kokoukseen kuuntelemaan jotain 'babajia', pyhää miestä,
joka kertoo heille jotain tarinaa, ja kaikki ovat oikein tyytyväisiä. Tällainen ei anna teille todellisuutta ja totuutta.

Jos haluatte todellisuuden ja totuuden, niin olkaa hyvä, ja yrittäkää ymmärtää, että teille pitää tapahtua jotakin, teissä on
tapahduttava jokin muutos. Ette vielä ole riittävän herkkiä, teillä ei ole näitä hienojakoisia asioita, ennen kuin saavutatte sen
pisteen - jonka takia teidän ei tarvitse jättää perhettänne, teidän ei tarvitse jättää lapsianne, teidän ei tarvitse jättää kotianne ja
mennä viidakkoon asumaan. Mitään tällaista ei tarvitse tehdä. On helppo sanoa: "Nyt teidän pitää luopua kaikesta, ja antaa
kaikki omaisuus minulle." Se on todella tyhmä ajatus. Olemme nyt hätätilanteessa. Elämme todellisessa hätätilanteessa –
yrittäkää ymmärtää se. Ja haluan varoittaa teitä, että jos ette mene syvälle itseenne, ja selvitä itsellenne mitä olette, ja ryhdy
muuttamaan itseänne, mitä tahansa voi tapahtua. Tulee kaikenlaisia sairauksia, kaikenlaisia uusia lasten ongelmia, kaikenlaisia
kansallisia ongelmia ja kansainvälisiä ongelmia, joille ihmiset eivät voi mitään. Meidän on päästävä pois tästä ja tultava vakaiksi,
totuudessa eläviksi henkilöiksi.

Emme tiedä mikä totuus on. Olemme pahempia kuin eläimet, joiden silmät ovat avautuneet, kun taas meidän silmämme ovat
suljetut. Teidän ei pidä tuomita itseänne millään tavalla, vaan teidän on tultava valppaiksi ja tietoisiksi siitä, että ihmisten on
muututtava. Muuten se on vain sitä, että tulette kuuntelemaan Minua, ja huomenna menette kuuntelemaan jotain toista - ei
mitään muuta. Se on kuin jokapäiväistä huvitusta Mutta kun näen tämän kohtalon, en tiedä kuinka moni tuhoutuu, kuinka moni
kuolee. Mitä heille tapahtuu? Mitä sairauksia he saavat, Mitä ongelmia heille tulee? Mitä tapahtuu heidän lapsilleen, mitä
tapahtuu heidän maalleen, ja mitä tapahtuu koko maailmalle? Katsokaa laajemmalle. Minun visioni on se, että kaikkien
maailman ihmisten tulee muuttua.

Meillä on vihollisia sisällämme, ja kun puhutaan 'jihadista' sillä tarkoitetaan taistelua itsensä sisällä olevia vihollisia vastaan.
Mitä nämä viholliset ovat? Nykyään pahin niistä on ahneus. Ihmisissä on ahneutta. Ahneudessaan ihmiset voivat tehdä mitä
tahansa haluavat. Ahneuden takia tapahtuu kaikenlaisia asioita. Ihmisillä on rahaa, ja heillä on kaikkea, mutta ahneus on
sellainen saatanallinen tahto, että ihminen ei edes näe, mitä hänellä on. Ihmiset haluavat saada vain enemmän ja enemmän,
pettää ihmisiä ja viranomaisia, pettää kaikkia, ja onnistua siinä. Toinen paha asia, joka ihmisissä on, on viha Viha ei anna ihmisen
nähdä asioita niin kuin ne ovat. Ihmiset vihastuvat pienistäkin asioista: esimerkiksi, kun saapuu tähän maahan - olen nähnyt
ihmisiä, jotka vihaavat sellaisia, joiden iho on erivärinen.

En voi ymmärtää sitä. Jumala on luonut eri värit; muuten näyttäisimme kaikki samanlaisilta, kuin armeijassa, ja elämä olisi paljon
ikävämpää. Luonto on synnyttänyt värit. Valkoihoisia tai tummaihoisia - mitä eroa heillä on? En vain ymmärrä. Tällainen myytti
on vallalla. Tämän myytin avulla me taistelemme. Valkoiset taistelevat mustia vastaan, ja mustat valkoisia vastaan. Ja kuitenkin
ihmiset menevät paahtamaan ihoaan aurinkoon, ja saavat siitä syövän. En kerta kaikkiaan käsitä.

Meissä ei ole mitään logiikkaa eikä tasapainoa nähdä, mitä teemme. Miksi tuhlaamme tätä arvokasta aikaa, kun meidän pitäisi
saada aikaan muutos itsessämme? Viha voi kohdistua mihin tahansa; ihminen voi alkaa vihata mitä tahansa. Se on kuin virhe
ihmisolennossa, joka on hyvin yleinen. Ihmiset voivat vihastua pienimmästäkin asiasta. Ja he pitävät siitä, koska sen avulla he
voivat sortaa muita; he saavat olla aggressiivisia. Ihmiset haluavat siis pitää vihan sisällään, ja yrittävät tällä vihalla hallita muita.
Tämä on suurin ongelmamme: miksi haluamme hallita muita ihmisiä, miksi haluamme sortaa toisia, ja miksi haluamme
kontrolloida muita? Emme pysty kontrolloimaan itseämme, miksi haluamme sitten kontrolloida muita? Minkä vuoksi?

Sitten on vielä kiintymykset; kiintymys omaan kotiin, maahan, lapsiin ja kaikkeen. Mutta huomenna ette enää ole täällä. Lähdette
täältä tyhjin käsin. Ette voi ottaa mitään mukaanne. Ja millainen kiintymys tavaroihin: ihmiset ovat hyvin tarkkoja autoistaan,
taloistaan; niitä pitää hoitaa. Entä te itse? Oletteko itse kunnossa? Oletteko sisällänne täysin tyyniä, rauhallisia ja iloisia? Miksi
tuhlaatte energiaanne vihaamalla toisianne? Sen tyyppinen elämä tulee myös tuhoutumaan.

Jos katsoo toista ihmistä, niin hänellä voi olla heikkouksia rahan lisäksi myös naisiin - se on hyvin yleistä - tai naisilla miehiin.
Täytyy olla viehättävä - mitä varten? Jokaisen täytyy vanheta. Mitä olette saavuttaneet sillä, että juoksette naisten perässä,



juoksette toisen sukupuolen perässä? Teillä ei ole lainkaan arvokkuuden tunnetta, ei kunnian tunnetta. Niin kauan kuin pidätte
hyviä vaatteita päällänne, teidän katsotaan olevan ihastuttavia ihmisiä. Näin ei pidä tehdä. Meidän on tutkiskeltava ja katsottava
itseämme: miksi teemme tällaista, miksi tuhlaamme energiaamme tyhjänpäiväisiin asioihin? Monet tapaamani ihmiset ovat
puolihulluja ja toivottomia tapauksia, jotkut ovat täyshulluja. He kertoivat Minulle, että halusivat mennä naimisiin jonkun tietyn
naisen, tai tietyn miehen kanssa, ja sitten heistä tuli tällaisia.

Kuinka haurasta! Sellaisessa ei ole mitään suurta. Teidän on oltava erittäin vahvoja sisältä päin. Teidän on tunnettava Itse
sisällänne. Tämä Itse on henki, joka on Kaikkivaltiaan Jumalan heijastus sisällänne. Voitte olla hyvin vahvoja, voitte olla hyvin
terveitä, ja voitte olla täydellisesti tasapainossa, jos tulette hengeksi. Olette kuulleet paljon hengestä ja henkisestä elämästä –
mutta oletteko päässeet sinne asti? Vaikka luettekin zeniläisyydestä, taolaisuudesta, luette Raamattua, Koraania, tai muuta
sellaista, tiedättekö, kuinka henkisyys saavutetaan? Ette vielä. Ette vielä.

Teidän on tiedettävä mitä se on; koska olette todella suurenmoisia, olette hyvin arvokkaita, ja olette niin kauniita sisältä. Mutta
ette ole tietoisia siitä. Teidän on tultava sellaisiksi. Tämä tuleminen on hyvin tärkeää, ja tätä varten Kaikkivaltias Jumala on jo
luonut sisällenne sen, mitä kutsutaan kundaliniksi, joka voidaan herättää, ja sen herääminen voi antaa teille Itseoivalluksen, se
voi antaa tiedon itsestä, jota kutsutaan nimellä 'Atma sakshatkar'. Sen saaminen elämässänne on erittäin tärkeä asia. Ja koska
se on ilmaista - siitä ei voi maksaa, paljonko siitä voisi maksaa? – koska se on täysin ilmaista, miksi ette ottaisi
Itseoivallustanne, miksi ette kasvaisi? Sen sijaan, että taistelisitte uskonnon nimissä. Jokaisessa uskonnossa on sanottu:
"Tunne Itsesi." Mohammed Sahib on sanonut hyvin selvästi: "Ylösnousemuksen aikana kätenne tulevat puhumaan."

Puhuvatko ne? Hindut tietävät, että meidän on saatava Itseoivalluksemme. Ei hyödytä kuunnella näitä 'babajeja' ja antaa heille
rahaa. Kaikki nämä rituaalit, joita olemme tehneet, ja joita esi-isämme ovat tehneet: mitä olemme niillä saavuttaneet? Emme
mitään. Nyt meidän on tärkeää tietää, että meidän on saatava evoluutiomme yltämään Itseoivalluksen tasolle. Jos olisimme
täydellisiä, ei olisi ollut mitään ongelmia. Jos olisimme itseoivaltaneita ihmisiä, ei olisi ollut mitään ongelmia. Kaikenlainen
itsekkyys, kaikenlaiset rajoitteet, joita olemme asettaneet itsellemme, kaikenlaiset ehdollistumat ja ego, jotka ovat muokanneet
elämäämme ja pilanneet meidät; meidän on päästävä niistä yli. Ja kun pääsette niiden yli, te yhdistytte.

Kenenkään ei tarvitse sanoa teille, että yhdistykää. Pääsette irti kaikesta väärästä samaistumisesta. Vääränlainen
samaistuminen on sitä, että "kuulumme tähän maahan, kuulumme tähän uskontoon, kuulumme johonkin". Te ette kuulu
mihinkään sellaiseen. Te kuulutte Jumalan Valtakuntaan. Se teidän tulee saavuttaa, ja siellä teidän tulee olla yhtä. Mutta jos
pidätte tarinoista, sillä ei ole loppua. Tuhlaatte vain aikaanne. Aika on käymässä vähiin. Olen ollut täällä viimeisten ehkä
kahdenkymmenen vuoden ajan.

Olen tehnyt kovasti työtä, mutta huomaan, että ihmiset eivät tajua, mitä heidän pitäisi tehdä. He pitävät ihmisistä, jotka sanovat
jotain hyvin yksinkertaista – hyvä on, se on pientä ajanvietettä. Koko ihmiskunnan on ymmärrettävä, että kohtalonamme ei saa
olla tuhoutuminen. Täydellinen tuho täytyy välttää. Te vain yksinkertaisesti astutte sisään Jumalan Valtakuntaan. – joka on hyvin
helppoa: teidän ei tarvitse maksaa mitään, teidän ei tarvitse ponnistella sen eteen mitenkään. Otatte Itseoivalluksenne, ja sitten
kotona käytätte noin kymmenen minuuttia meditaatioon. Mieli vain koko ajan perustelee teille väärän käytöksen. Kutsun sitä
'vääräksi käytökseksi', koska se on teille vahingollista. Se on Jumalan tahdon vastaista, se on ihmisyyden vastaista, ja se tuhoaa
kaikki ihmiset.

Kaikista vääristä samaistumisista on luovuttava, ja teidän on tiedettävä, että olemme kaikki yhtä. Olemme kaikki yhtä,
maailmanlaajuisesti, meitä ei erotella värin, rodun, uskonnon tai kansallisuuden mukaan - ei. Olemme kaikki yhtä, ja tätä ykseyttä
ei luoda iskulauseilla, tai huudoilla, vaan niin, että ykseys tunnetaan sisällä. Se ei ole teennäistä. Sen täytyy olla todellista
ykseyttä, ja sen voitte saavuttaa heti, kun oivallatte, että olette olennainen osa kokonaisuutta. Uskonnot ovat tuoneet teidät
tähän tietoisuuden pisteeseen – ei sotimista eikä tappamista varten. Miksi, miksi? Ihmiset ovat muuttaneet suuntaansa, joka
johtuu täydellisestä tietämättömyydestä, mikä on oikein. Se johtuu täydellisestä ahneudesta: pitää saada itselle, vain itselle, tai
korkeintaan omalle perheelle, tai sukulaisille. Miksi haluatte rajata kaiken itsellenne?

Olette henkiä. Henki on valtameri, tiedon valtameri, rakkauden valtameri, kaikkien siunauksien valtameri. Meidän on siis tehtävä



päätös. Tänään Minun on pyydettävä teiltä, sillä aikaa ei ole enää paljon jäljellä. Meidän on päätettävä, että tulemme hengeksi.
Sitä kaikki uskonnot ovat opettaneet. Mutta miten se tapahtuu, siitä ei kerrottu paljon, ja siksi se ei toiminut. Muutamat
saavuttivat sen, mutta heidät karkotettiin. Kukaan ei kuunnellut heitä. Ihmiset jopa tappoivat ja kiduttivat heitä ja
ristiinnaulitsivat.

Mutta nyt, pyydän teitä, yrittäkää ymmärtää oman elämänne arvo. Miksi olette ihmisiä? Miksi teidät on luotu? Mikä tarkoitus tällä
on? Annammeko typerien ideoiden viedä meitä? Annammeko kaikenlaisten erottelevien piirteiden tehdä lopun meistä? Ei, vaan
nyt otamme Itseoivalluksemme, ja alamme ymmärtää elämämme arvon. Ongelma on, että saatte oivalluksenne siinä mielessä,
että sisällänne oleva voima nousee. Se on erittäin hyvin järjestetty tapahtuma; oikeastaan Jumalan luomistyö on suurenmoista
On ihmeellistä, miten kaikki on tasapainossa ja miten kaikki toimii. Hän on luonut tämän kaikkiin ihmisiin.

Mutta tämä tapahtuma ei yksistään vielä riitä. Astutte sisään palatsiin, sitten kierrätte ja katselette, kuinka kauniita olette, mitä
kaikkea kaunista Jumala on tehnyt teitä varten. Sitten alatte kasvaa siihen. Heti, kun olette kasvaneet siihen, alatte ymmärtää,
millaisia suurenmoisia olentoja olette: hienoimpia jalokiviä, suurenmoisia persoonia, niin rakastavia. On ollut muutamia, mutta
heistä on tullut pelkkiä patsaita Kukaan ei yritä ymmärtää, mikä heidän tehtävänsä oli, miksi he olivat tulleet tänne. Tänä iltana
voimme kokea, mitä henki on. Se on hyvin erikoinen ja harvinainen tapahtuma. Koskaan ennen se ei ole tapahtunut tällä tavalla.
Mutta nyt tapahtuu, joten miksi ette käyttäisi tilaisuutta hyväksenne? Pyydän, olkaa valmiita, hyväksykää se, ottakaa se vastaan
ja muuttukaa.

Muuttuminen on asian ydin. Asian ydin on siinä, miksi te muututte. Ja se, miksi haluatte koko ihmiskunnan tulevan, on teidän
ongelmanne, ei Minun. Voin auttaa teitä. Voin saada sen toimimaan. Nyt pyydän teitä kaikkia valmistautumaan Itseoivallukseen.
Niin on nyt parasta, mutta niitä, jotka eivät sitä halua, ei voida pakottaa siihen. On parempi, että ne ihmiset poistuvat, jotka eivät
halua oivallusta. Jumala siunatkoon teitä kaikkia. Ensiksikin, teidän ei tarvitse tehdä mitään – se tarkoittaa myös, että ette
ajattele sitä mitä olen sanonut.

Yrittäkää pitää ajatuksenne hyvin rauhallisina, ja olen varma, että kaikki tulevat saamaan Itseoivalluksen. Mutta kuinka moni
kasvaa? Sillä teidän pitää tulla jatkotilaisuuksiin, sitten teidän on meditoitava Sahaja Yoga keskuksissa – silloin kaikki toimii.
Teidän on uhrattava hieman aikaa itsellenne ja tätä koko maailmaa koskevalle ongelmalle. Teidän on omistauduttava tälle
asialle. Tämä on tärkeää: teidän on omistauduttava. Se ei tarkoita, että teidän pitää muuttua 'sanyasiksi', askeetiksi, tai että
teidän pitää tehdä tätä vuorokaudet ympäri - ei. Omistautuminen saa teidät niin vahvasti yhdeksi itsenne kanssa, koko
maailmankaikkeuden kanssa, että Minun ei tarvitse kertoa teille, että teidän pitää omistautua – te teette sen aivan itsestään
Pyydän siis, että ette jää tänne, jos ette halua Itseoivallustanne. Teille ei tapahdu mitään. Voitte poistua, jos ette halua
Itseoivallustanne.

Se, mitä teidän pitää nyt tehdä on, että ette tee mitään; laitatte vain kätenne Minua kohti. Ja tietysti, on hyvä ottaa kengät pois
jaloista, koska yhteys Äiti Maahan on tärkeä Laittakaa molemmat kädet Minua kohti. Teidän ei tarvitse rukoilla, teidän ei tarvitse
sanoa mitään; laittakaa vain kätenne Minua kohti tällä tavalla. Olkaa hyvä ja sulkekaa silmänne. Se on tärkeää. Olkaa hyvä, ja
sulkekaa silmänne. Tämä voima, kundalini, sijaitsee ristiluussa, jota kutsutaan nimellä 'sacrum', joka tarkoittaa pyhää, ja se
nousee kuuden keskuksen läpi parasympaattisessa järjestelmässä, ja lävistää lopulta päälaen aukileen kohdalta, joka oli
pehmeä alue päälaella, pään päällä. Kun olitte lapsia, tämä luu oli pehmeä. Se lävistää sen, ja saavuttaa hienojakoisen energian,
joka on jumalaisen rakkauden kaikkialla oleva Voima. Sitä kutsutaan monella eri nimellä.

Sitä kutsutaan 'Paramachaitanyaksi' – tai vain 'cahaitanyaksi'. Jotkut kutsuvat sitä nimellä 'ruh'. Voitte kutsua sitä millä nimellä
vain - se on rakkaus, Jumalan rakkaus. Kun pääsette yhteyteen, alatte tuntea sormenpäissänne eräänlaista virtausta, tuulta.
Jotkut saattavat aluksi tuntea kuumuutta, mutta se ei haittaa; sitten tunne viilenee, ja alatte tuntea Pyhän Hengen viileän tuulen,
kuten sitä kutsutaan. Se alkaa virrata teissä. Voitte nyt nostaa ylös vasemman kätenne päälaen yläpuolelle. Pitäkää silmät
suljettuna, ja tunnustelkaa, tuleeko päänne sisältä viileää tai kuumaa tuulta. Voitte liikutella kättä hieman. Kokeilkaa nyt oikealla
kädellä, tunnetteko viileää tai kuumaa tuulta, joka tulee ulos aukileluun alueelta, joka oli pehmeä, kun olitte lapsia.

Tunnustelkaa. Taivuttakaa päätänne; sitä voi taivuttaa hieman. Taivuttakaa päätänne. Laittakaa jälleen oikea kätenne Minua



kohti, ja tunnustelkaa vasemmalla kädellä, ja kokeilkaa, tuleeko pään sisältä viileää tuulta. Jos sieltä tulee kuumaa, se ei haittaa.
Sitä tulee siksi, että sisällänne on kuumuutta. Nyt kaikki ne, jotka tunsivat viileää tai kuumaa virtausta käsissä, tai sormissa, tai
tunsivat sen tulevan ulos aukileluun alueelta – tämä on se todellinen kaste – olkaa hyvä, ja nostakaa ylös molemmat kätenne.
Kuvitelkaa: olette niitä sotureita, jotka tulevat pelastamaan maailman tuhoutumiselta. Yrittäkää ymmärtää oma tärkeytenne.
Voitte laskea kätenne.

Käytännöllisesti katsoen kaikki tunsivat sen. Tämä merkitsee sitä, että olette jo kypsiä henkiseen elämäänne. Olette aivan sen
reunalla. Näin olette saaneet sen. Tämä on viimeinen hyppy todellisuuteen. Nyt teidän pitää tietää, mitä tämä on, mitä olette,
mikä on teissä oleva henki, ja mihin pystytte; mitä voimanne ovat, mitä henkiset voimat ovat. Sitä varten pyydän teitä aluksi
tulemaan jatkotilaisuuksiin, ja sen jälkeen voitte tulla mukaan mihin tahansa keskukseen, joka on lähellänne, ja saada kaiken
toimimaan. Meidän on tehtävä työtä koko maailman hyväksi. Tiedoksenne, että jo kahdeksassakymmenessäviidessä maassa
harjoitetaan Sahaja Yogaa. Ja mikä yllättävää, sellaisessa Afrikan maassa kuin Benin, meillä on kaksikymmentätuhatta
sahaja-joogia. Aloitin siellä vain kolme vuotta sitten. Ja täällä Englannissa olen työskennellyt enemmän kuin kuusitoista vuotta,
ja vielä senkin jälkeen: käyn täällä koko ajan, joka vuosi.

Mutta jotenkin - he kasvavat kyllä kovasti, mutta se ei ole hienojakoista kasvua, se ei ole sisäistä. Kasvu tapahtuu sisällä, ja te
nautitte todella paljon todellisuudesta. Todellisuus on kaunista, ehdottoman kaunista. Jumala siunatkoon teitä. He haluavat nyt
esittää erään laulun, jonka kirjoitti 1100-luvulla eräs intialainen pyhimys, ja sitä lauletaan kaikissa kylissä, mutta ihmiset eivät
tiedä, mitä se tarkoittaa. Se tarkoittaa: "Oi, Äiti, anna minulle yhteys, 'jogwa' – anna minulle yhteys. Luovun huonoista tavoistani.
Luovun äkkipikaisuudestani. Luovun …" Teidän ei tarvitse tehdä niin. Ne jäävät nyt teiltä pois automaattisesti.

Se valo, joka teissä on, saa aikaan sen, että luovutte automaattisesti. Teidän ei tarvitse tehdä mitään. Mutta teidän on
meditoitava. Noin kymmenen minuuttia, se ei ole paljon. He ovat niin täynnä iloa, että haluaisivat vain laulaa koko ajan.
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Tänään olemme kokoontuneet tänne tekemään Devi-pujaa.

Tämä puja on pidetty monta kertaa, ja 'devat' pyysivät Deviä pelastamaan heidät paholaismaisten ihmisten tyrannialta. Tänään
Minulla on samanlainen tunne, että olemme nyt joutuneet outoon tilanteeseen; on ihmisiä, jotka ovat itse paholaisia - ja on
ihmisiä, jotka ovat heidän lumoissaan - jotka tekivät jotain, mitä heidän ei koskaan olisi pitänyt tehdä. Mutta he eivät tiedä, että
kaikella on rajansa. Se piste on nyt saavutettu, jolloin kaikkien hyvien ihmisten, erityisesti sahaja-joogien, tulee kohdistaa kaikki
huomionsa sellaisten hirviöiden, kuten Mahisasura, tuhoamiseksi. Entisaikoina kaikki oli hyvin yksinkertaista, koska paholaiset
tulivat paholaisina, ja saattoi nähdä, että he olivat paholaisia, ja kaikki heidän käyttäytymisensä osoitti, että he olivat paholaisia.
Miksi he tekivät tällaista? Miksi he olivat niin julmia? Koska niin sanottuja 'inhimillisiä olentoja' he eivät olleet - he ovat
luonteeltaan demonisia, ja he haluavat tehdä jotain millä tuhota ihmisiä, hyviä ihmisiä. On ilmiselvää, että on tullut aika heidän
tuhoutua. En voi millään tavalla olla islamia vastaan enkä arvostella Muhammed Sahibia.

Hän oli varmasti jumalallinen ja pyrki tekemään jumalallista työtä. Mutta tästä jumalallisesta työstä on noussut esiin tyhmiä
ihmisiä, jotka hyväksyvät tällaiset demoniset ihmiset. Ette ehkä tiedäkään, että islamissa on seitsemänkymmentäneljä eri
ryhmää! He sanovat: "Seuraamme vain yhtä uskontoa" - mutta se ei ole totta. Jotkut näistä ihmisistä ovat todella pahoja, ja he
kutsuvat itseään 'devbandheiksi' erään Intiassa olevan paikan mukaan, ja heitä kutsutaan myös 'wahabeiksi'. Olen tiennyt heistä
jo kauan, koska isäni kodissa meillä oli paljon muslimeja töissä kokkeina, autonkuljettajina ja muuna palvelusväkenä. Nämä
wahabit ovat mielenkiintoista väkeä, koska he eivät usko edes Muhammed Sahibiin. Jos heille kertoo, että Muhammed Sahib on
sanonut niin ja niin, he vastaavat: "Ei, me emme usko Muhammed Sahibiin". "No, keneen te sitten uskotte?" "Uskomme Allahiin!"

"Oletteko tavannet Allahin? Oletteko nähneet hänet, koska uskotte Häneen?" Kaikessa heidän käyttäytymisessään näkyi sisällä
oleva julmuus, todella paha; ja aina kun isäni näki tämän, hän pyysi heitä lähtemään. Heillä oli pelottavan pahoja tapoja kohdella
muita. En ikinä arvannut, että se yltäisi tälle tasolle. Ja he olivat enimmäkseen kotoisin Afganistanista, voitteko kuvitella. Tietysti
he tyrannisoivat myös toisia afgaaneja; ja kaikkialla minne he menivät, he saivat erittäin julman maineen. Kaikki afgaanit eivät
tietenkään olleet sellaisia, mutta jotkut olivat. He tulivat Intiaan Afganistanista, ja meillä on erityyppisiä afgaaneja. Jotkut olivat
rakastavia, ystävällisiä, auttavaisia ja mukavia ihmisiä.

Jotkut taas olivat hyvin julmia. Aluksi emme ymmärtäneet mitä tällainen oli. Koska isäni oli oppinut ja islamin tutkija, hän kertoi
meille: "Nämä eivät ole islamilaisia. He ovat wahabeja, eivät islaminuskoisia." Nyt näen sen hyvin selvästi. Ei silti, etteikö
muissakin uskonnoissa ja ryhmissä olisi pahoja ihmisiä. Mutta nämä wahabit muodostivat salaa eri ryhmittymiä. Niitä ei ole
monta. Ja isäni kertoi Minulle: "Joku päivä heistä tulee hyvin räjähdysalttiita, ja he saattavat yrittää hävittää tyystin koko
maailman." Aluksi en tajunnut sitä, koska he näyttivät aivan tavallisilta ihmisiltä.

Mutta isäni sanoi: "He ovat täysin naamioituneita, ja kun he aloittavat julmuutensa, kukaan ei tiedä mitä tehdä." Maassamme oli
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eräs valloittaja nimeltään Mohammed Shah Dali. Hän oli erittäin julma, ja hänellä oli tapana tappaa myös muslimeja, koska
hänen periaatteensa oli, että Muhammed Sahibia ei saanut palvoa, sillä Muhammed Sahib oli sanonut: "Minä en ole
jumalallinen". Minullakin oli tapana sanoa niin säästyäkseni typeriltä ihmisiltä. Vuosikausia sanoin: "En ole Jumalallinen", mutta
kun ihmiset tunsivat värähtelyni, he alkoivat uskoa. Mutta ne, jotka uskoivat Muhammed Sahibiin, eivät koskaan saaneet
ymmärrystä näiltä julmilta ihmisiltä. He olivat todella julmia, ja koska he eivät usko Muhammed Sahibiin, heidän kanssaan ei
voinut keskustella mistään; ei voi keskustella Koraanin kirjoituksista, koska he eivät usko Koraaniin, he eivät usko Muhammed
Sahibiin, he uskovat vain Allahiin. Luoja tietää, mistä heillä on yhteys! Oli yllättävää nähdä, miten he vähitellen pystyivät saamaan
ihmisiä pauloihinsa - kuten meilläkin on kamalia guruja, jotka houkuttelevat ihmisiä mukaansa. Olette nähneet tällaisia
hypnotisoituja ihmisiä.

Moni on paljastunut, ja moni tulee vielä paljastumaan. Enimmäkseen nämä ovat sellaisia, joita raha kiinnostaa; he halusivat
saada paljon rahaa uskonnon varjolla. Siihen aikaan ihmiset eivät nähneet heidän julmia menetelmiään ja tekojaan. Tällainen
julmuus alkoi levitä; ja mehän olemme käyneet Nizamudhinin temppelissä. Siellä huomasin, että paikassa oli 'madharsa'.
'Madharsa' tarkoittaa koulua. Siihen kouluun otettiin oppilaiksi pieniä lapsia. Ja kaikki oli niin hyvin suunniteltu, että Luojakaan ei
tiennyt - en osaa sanoa, mutta yksistään Delhissä oli 120 madharsaa! Kukaan ei tiennyt mitä niissä opetettiin, millä ihmisiä
hypnotisoidaan, miten se tapahtuu. Kerran menin käymään Nizamudhinin temppelissä, ja näin, kuinka ihmiset lauloivat, ja muuta
sellaista.

Huomasin, että heissä oli todellinen rakkauden tunne. He kaikki tunsivat Minun rakkauteni hyvin voimakkaansa, ja he alkoivat
tulla Sahaja Yogaan. Mutta en tiennyt, että siellä oli madharsa. Kysyin: "Miksi värähtelyt täällä" - Nizamudhin oli 'aulia' (pyhimys) -
"- miksi värähtelyt tässä paikassa eivät ole hyvät?" Välillä värähtelyt olivat todella huonot. Minulle kerrottiin: "Äiti, täällä on
madharsa." Näettekö miten pahuus toimii. Tavallisesti pahuus toimi niin, että se alkoi muodostaa ryhmiä, sai aikaan sotia ja
tappoi ihmisiä. Näitä ihmisiä oli vähän, mutta julmuus oli heidän uskontonsa. Miten tahansa he elivätkin, he toimivat julmalla
tavalla.

Juuri näissä madharseissa ihmiset opettivat julmuutta ja vihaa. Sillä tavalla alkoi 'vihan oppi'. Vihan oppi levisi hyvin tehokkaasti
näiden madharsien kautta kaikkialle maailmaan. Kuten tiedätte, Pakistan ja Intia ovat aina taistelleet. Mutta tällä kertaa
pakistanilaiset ymmärsivät: "Jos me taistelemme Intiaa vastaan tällä tavalla, meitä aletaan kutsua terroristeiksi." Niinpä he
sanoivat: "Emme hyväksy terrorismia maassamme." Mutta he typeryydessään - tämä uusi johtaja lähetti 65 oppinutta,
lähettilästä Afganistaniin opiskelemaan madharseissa, miten tehdään julmuuksia - voitteko kuvitella! Jotta voivat opettaa vihaa!
Tietysti on monia muslimeja, jotka eivät ole sellaisia; mutta jos ei kunnioita Muhammed Sahibia, ja pitäisi olla muslimi, mitä
ihmisestä silloin tulee? Kaikki tällaiset väärät aatteet laajenivat, ja islam jakaantui moneen ryhmään.

Ihan hyvä, mutta jos joukossa on ryhmä, joka on koko ihmiskuntaa vastaan, se on mitä vaarallisin asia! En tiedä kuinka moni
muslimi tiesi tästä. Näitä madharsoja levitettiin kaikkialle maailmaan, ja sieltä valmistuneista ihmisistä tuli äärimmäisen julmia.
Ensimmäinen julmuus kohdistui naisiin. Naisia kohdeltiin halveksuvasti, eikä heitä kunnioitettu millään tavalla. Jo tämä osoittaa,
että kukaan ei hallinnut heitä. Koraanissa ei mainita tällaisesta, eikä Muhammedkaan puhunut sellaista. Hän sanoi: "Jumala on
armollinen; Hän antaa rauhan." Kaikki, mitä Muhammed teki, oli täysin jumalallista. Mutta jotkut ihmiset mieltyivät saatanallisiin
voimiin, ja ihmiset alkoivat ymmärtää islamia väärin.



'Islam' tarkoittaa antautumista. Te olette sellaisia antautuneita ihmisiä. Antautuneilla tarkoitetaan sellaisia, jotka ovat luopuneet
himoistaan, ahneudestaan ja kaikista tällaisista vihollisista, ja ovat tavallisia ihmisiä korkeammalla. Toinen hyvin
mielenkiintoinen asia, jonka Muhammed Sahib sanoi: "Ylösnousemuksen aikaan teidän kätenne puhuvat." Hän sanoi selvästi
näin. Luonnollisesti, koska kaikki oli kirjoitettu hyvin runollisella kielellä, ihmiset voivat halutessaan väännellä sanomaa. Mutta
Muhammed Sahib ei ole koskaan voinut sanoa … On todella tyrmistyttävää, että nykyaikana ihmiset voivat omaksua näin
kieroutuneita aatteita. Tähän on syynä se, että ihmiset voivat kehittää itsessään myös vastarintaa. Juutalaiset kehittivät itselleen
vastarinnan. Syy on vihaamisessa, ja tällainen kahden osapuolen välinen viha, että kaksi eri … se on päivänselvää.

Sahaja Yogassa te uskotte täydelliseen, viattomaan, yksinkertaiseen yhteiseloon. Ja että ihmiset uskovat, että varmasti on
olemassa erilaisia ihmisiä. …… Mikä on sitten meidän velvollisuutemme? Mitä meidän pitäisi tehdä? Aivan ensiksi meidän täytyy
tutkiskella itseämme. Jos on vaikka syntyjään hindu, silloin pitää pysähtyä ja selvittää vihaako ketään siksi, että hän on muslimi.
Ei voi vihata! Jos joku on muslimi, häntä ei voi vihata sen takia. Jos on muslimi, jos on 'antautunut', miten silloin voi vihata
ketään? Jos on antautunut, on antautunut Jumaluudelle, ja kuinka silloin voi toimia Jumaluutta vastaan?

Tällaisista harhaanjohtavista ajatuksista ja aatteista täytyy luopua. Jos on hindu, silloin ei kerta kaikkiaan voi vihata ketään! Se
asia on aivan ehdoton! Sana 'hindu' tulee Sindhu-joen (Indus) nimestä, sillä Aleksanteri ei osannut sanoa 'Sindhu', joten hän sanoi
'Hindu'. Ja siitä asiasta monet ovat kehittäneet kamalan vihan Intiassa. Mutta julmuuksiin he eivät ryhtyneet. Se pelasti heidät.
He eivät halunneet sortaa ihmisiä. Niinpä kyky piinata ja vihata ihmisiä täytyy tulla jostain muualta. Se syntyy - kuten voitte
selvästi nähdä, että he vihaavat aivan avoimesti.

Vihaaminen on todella huono ominaisuus. Yksi vaarallisimmista asioista on vihaaminen. Teidän kaikkien täytyy tietää ……. Hyvä
on. Nyt meillä on ……. Minulle on hyvin tuskallista ajatella, että me ihmiset vihaamme toisiamme, vaikka tiedämme, että rakkaus
on niin valtava ja kaunis tunne. Mutta miksi ihmiset sitten alkavat vihata? Koska ihmiset ovat tehneet teihin vaikutuksen, he ovat
kertoneet valheita, ja siksi alatte vihata. Mikä saavutus! Ensin tulee ihmiseksi ja sitten henkilöksi täynnä vihaa!

Mitähän tulee seuraavaksi, en tiedä! Menneinä aikoina oli oikein, että Jumalatar tappoi. Jumalatar tappoi kaikki sellaiset ihmiset
… On hyvin surullista, että Jumala on luonut ihmiset amebasta tälle tasolle, ja miten voimme alkaa vihata toista ihmistä - ja näin
on käynyt! Tietysti Sahaja on eri asia. Sahajit tietävät miten nauttia rakkaudesta. He pitävät siitä. He nauttivat siitä. Sen voi
nähdä. Jos te jotenkin pystyisitte poistamaan tämän vihan - jollakin tavalla - omalla tahdonvoimallanne, kieltämällä ja
vastustamalla kaikkea sitä, mitä ihmisille on kerrottu, olen varma, että … Se on hyvin vaikea tehtävä, koska maapallolle syntyneet
ihmiset ovat käyneet läpi kaikenlaista koulutusta ja halusivat parantaa olosuhteita, ihmissuhteita, ystävyyttä ja ovatkin nyt
langenneet vihan syövereihin … Minun Sydämeni itkee. Minä aikana olenkaan joutunut tulemaan tänne maan päälle, kun Minun
on nähtävä ihmisten viha toisiaan kohtaan.

He puhuvat rakkaudesta ja kuitenkin vihaavat. Tämä on hyvin vakava asia, että (Jumalan) lapset … ajautuvat tällaiseen … Minulla
on sellaisia kokemuksia, että jos kertoisin, kauhistuisitte. Miten ihmiset ovat langenneet alas pahuuden syövereihin. On kysymys
ymmärtämisestä, meidän on ymmärrettävä itsestämme: vihaammeko jotakin ihmistä? Ajattelemmeko pahoja asioita, teemmekö
pahoja asioita? … Onko sisällänne sellaisia? Ottakaa selvää! Vihaatteko toisia ihmisiä? Tällaiset ajatukset mädättävät
ihmismielen täysin. Ajatukset, jotka ovat täysin kuin eläimellisiä vaistoja, eivät missään nimessä ole hyväksi ihmisille.



Mutta tällaista nyt tapahtuu, ja se vain yleistyy … Saatatte olla köyhiä, mutta vihaamalla ette muutu rikkaiksi. Jos teillä on
vaikeuksia, silloin velvollisuutenne on poistaa ne, eikä lisätä niitä. Tällainen täytyy loppua. On hämmästyttävää, että meitä ei
liikuta lainkaan se, mitä olemme tekemässä. Kyllä, teillä on oltava oikea ymmärryksen taju: minne olemme menossa? Jos
tunnette väärinymmärrystä jotakin kohtaan, on parasta päästä siitä eroon kokonaan. He yrittävät aiheuttaa ongelmia, hyvä on.
Mutta älkää ajatelko pahaa heistä. On yllättävää, että emme pysty näkemään näitä asioita, kuinka inhottavia ja kummallisia he
ovat, kuinka ne pilaavat persoonallisuutemme. Pystytte ehkä saamaan kuntoon muutaman … Kaikki sahaja-joogeina toiminta -
en tiennytkään kuinka tärkeitä ne ovat!

Meidän on annettava niin paljon aikaamme. Ei pidä välittää tyhjänpäiväisistä, merkityksettömistä asioista, mutta kaikki
vakavampi sisällämme tai ulkopuolellamme oleva, niistä on päästävä eroon… Jos kysyn: 'Kuinka montaa ihmistä vihaatte?'
saatatte vastata: 'kahtakymmentä', ja … Katsokaas, kaikki tämä täyttää Minut sellaisella tuskalla, että en tiedä mitä me
sahaja-joogit voisimme tehdä. Mitä he suunnittelevat? Olkaa niin hyvät ja katsokaa sisällenne ja miettikää mitä rakentavaa he
saavat aikaan, ja mitä vahingollista me olemme saaneet aikaan. Tämän ymmärtämiseksi tarvitaan suuri shokki. Olen iloinen
kaikista tilaisuuksistamme, pujista ja muusta, mutta jos kysytte Sisäiseltä Minältäni, tiedän, että Se on hyvin onneton, hyvin
sairas. Se, mitä teidän nyt täytyy tehdä sahaja-joogeina … sahaja-joogeina, aivan minimissäänkin teidän on kohdistettava täysi
huomionne tähän. Ja sitten teidän pitää kertoa kaikille … Katsokaas, Sahaja Yogan ongelma on se, että alatte kaikki nauttia
olostanne, ettekä näe mitä ympärillänne tapahtuu. Minun on nyt kerrottava, että olen keskellä sotaa myytin ja … Onko olemassa
alue, onko - en tiedä mitä Minun pitäisi sanoa - piileekö sisällämme edelleen jonkinlainen heikkous, että emme yritä taistella
heikkouksiamme vastaan … Pyydän teitä nyt meditoimaan itseänne ja katsomaan, mitkä asiat eivät ole kohdallaan.

… Tämä on suuri shokki. Mitä sahaja-joogit voivat tehdä vähentääkseen tätä shokkia? Kuinka he saisivat hävitettyä tällaiset
kauhistuttavat elämäntavat? Rakkauden Voimalla se on mahdollista - sillä te onnistutte! Mutta tätä voimaa on kehitettävä
sydämissämme. Ajatelkaa sitä! Tämä on meille kaikille suuri opetus, jotta näkisimme - olemmeko kunnossa? Vai jatkammeko
toistemme vihaamista? Mihin mielemme on tarkoitettu, vihaamaan vai rakastamaan? Jos tämä rakkaus valaisee teidät, tulette
hämmästymään, teistä tulee todella suuri voima Minulle.

En pysty taistelemaan yksin. Tarvitsen ihmisiä, jotka todella kehittävät rakkauttaan - eikä mitään muuta! Tämä on nyt yksi
meidän haasteistamme kaikille sahaja-joogeille ympäri maailmaa. Kysymyksessä ei ole vain taistelu uskovaisten ja
ei-uskovaisten välillä, eikä sahaja-joogien ja ei-sahaja-joogien välillä, vaan tämä on taistelu, jossa olemme kaikki yhtä ja käymme
yhdessä taisteluun. Joka tasolla meidän on oltava entistä herkempiä. On ensiarvoisen tärkeää nähdä tämä asia juuri nyt -
olemmeko itsekin osa sitä pahaa, joka nyt on tullut esiin? Vai olemmeko vapaita siitä ja valmiina taistelemaan sitä vastaan? Se
on suuri taistelu, ja toivon sen olevan lopullinen. Tämän jälkeen ihmiskunta ei enää kohtaa julmuuksia, ei ole enää taisteluita, sillä
tämä on taistelu 'rakshasoiden' ja meidän välillä. Tämä ei ole mikään 'tavallinen' taistelu.

Tämä täytyy selittää myös niille, jotka tukevat pahoja voimia. Ainoa kysymys on: "Äiti, kuinka tiedämme kuka on meitä vastaan ja
kuka ei?" Teillä on tieto; olette sahaja-joogeja, tiedätte kuka on väärällä puolella. Tiedän, että sahaja-joogit voivat pelastaa ja
tuoda ihmisiä oikean tiedon ja rakkauden tielle. Mutta - olkaa hyvin varovaisia pahuuden levittämän propagandan kanssa.
Haluan koskettaa sydämienne syvimpiä sopukoita, josta sovittelun tulisi löytyä … Olen varma, että te kaikki ymmärrätte sen



suuren vaaran, joka meitä odottaa! Ehkä yhtään ihmistä ei jää jäljelle, ehkä yhtään lasta ei jää jäljelle. Sillä jos tällainen pääsee
leviämään, kaikki tulee olemaan hyvin vaikeaa … Koko olemukseni alkaa vapista. Kaikkien pitäisi tarkkailla elämän jokaista
nurkka ja sopukkaa: Missä tällaisia asioita puhutaan? Missä ihmiset puhuvat julmuuksista?

Mitä tapahtuu? … Mitä tahansa ajattelen, … en ajattele yhtä, tai kahta, vaan meitä kaikkia. … Taistelu, jota käyn, on todella vakava,
epäilemättä. Mutta jos kaikki taistelisimme kollektiivisesti, kuinka paljon saisimmekaan aikaan! … Kaikki ponnisteluni,
ymmärrykseni ja voimani ovat nyt kaikki teidän käsissänne, ja siihen teidän pitää olla valmiina. Ei riitä, että luette, tai puhutte
asiasta; teidän on rakennettava sisällenne rakkauden voima. Olen varma, että aukaisemalla Sahasraranne se onnistuu. Yrittäkää
lukea ja ymmärtää asioita Rakkauden Voiman avulla. Aihe on hyvin syvällinen, ja kun puhutte siitä, olen puoliksi sisällä, puoliksi
ulkona. Minun on pyydettävä teitä kaikkia kehittämään tätä asiaa itsessänne, ja vain sillä (Rakkauden Voimalla) saamme
muodostettua vahvan vastuksen näitä pahantekijöitä vastaan.

Teillä on täydelliset siunaukseni, ja haluan teidän jokaisen onnistuvan siinä yksilöllisesti. Kuinka montaa ihmistä rakastatte,
kuinka montaa … Tämä teidän on selvitettävä itsellenne. Toivon, että olette ymmärtäneet mitä haluan teidän tekevän. Uusi
sukupolvi on nousemassa … Te kaikki olette Sydämessäni, ja rakastan teitä hyvin paljon, ja haluan teidän tulevan sotilaina
taistelemaan kanssani. Minulle on kerrottu, että jotkin ihmiset ovat muodostaneet ryhmiä - erittäin negatiivista asennetta!
Tällaisena aikana tarvitsemme täydellistä solidaarisuutta. Jos näette tällaisia ihmisiä, käskekää heidän käyttäytyä kunnolla. Ei
hyödytä tehdä heistä sahaja-joogeja. Olen varma - haluan sitä todella syvästi sydämestäni, että teistä tulisi todellisia rakkauden
ja rauhan sotureita. Sen takia te olette täällä, olette syntyneet tänne sitä varten.

Joten nauttikaa kaikesta.  
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Diwali Puja. Lake Piru, near Los Angeles, California (USA) 18. marraskuuta 2001.

Tänään on suuri päivä, jolloin paha on saatu kukistettua.

Pahuus levittää voimaansa kaikkialle kahdesta syystä. Toinen niistä on se, että te ette ole tietoisia, olette edelleen sokeita ja
seuraatte asioita, jotka eivät ole oikein, mutta ovat mielestänne voimakkaita. Tämä illuusio ei vain aiheuta ongelmia, vaan myös
täydellistä tuhoa. Saimme siis kohdata hyvin suuren haasteen, joka saatiin kyllä helposti ratkaistua. Se perustui täysin väärälle
pohjalle, tarkoituksena vain aiheuttaa ongelma. Ongelma aiheutettiin tahallaan, mutta kukaan ei osannut kuvitella kuinka
helposti ja nopeasti se saatiin ratkaistua. Halusin saada sen hoidettua ennen Diwalia, ja niin tapahtui. Tietämättömyyden takia
ihmiset tekevät kaikenlaista. Kaikki, jotka seuraavat jotain uskontoa, tai muuta aatetta, tekevät niin siksi, että he eivät ole
tietoisia totuudesta, he eivät tiedä, miten totuus saavutetaan, ja he pitävät tiukasti kiinni siitä, että he tietävät kaiken. Tämä
tapahtuma on tuonut mukanaan niin paljon hajaannusta, niin paljon tyhmiä ihmisiä, jotka tietämättömyys saattaa täydelliseen
turmioon.

Kun nyt olette tulleet Sahaja Yogaan, tiedätte kaiken tiedon - hyvin, hyvin hienojakoisen tiedon. Se ei ole pinnallista tietoa, vaan
hyvin hienojakoista. Koska nämä ihmiset eivät tunne hienojakoista tietoa, he joutuvat harhateille - tietämättömyyden harhateille,
ja he yrittävät vastustaa ihmisiä, jotka tekevät hyvää. Mutta kaiken yläpuolella on Jumalan voima. Tätä näytelmää esitetään
osoittamaan tämän suuren Voiman olemassaolo. Kaikki on toiminut hyvin, ja kaikille teille sahaja-joogeille se on suuri saavutus,
että voitte nähdä sen näytelmänä. Monet, jotka ovat saavuttaneet niin sanottua menestystä, eivät näe tätä, mutta te voitte nähdä,
koska olette katsojia. Vaikka koko maailma on osa tätä draamaa, te olette sen ulkopuolella ja voitte nähdä kaiken selvästi.
Kaiken tapahtuneen jälkeen ei kukaan pystynyt uskomaan, että se päättyy ennen Diwalia. Näin se toimii, tyhmyys, joka on
syntynyt; ja mekin joskus ajattelemme, että tällainen tyhmyys tekee vaikutuksen ihmisiin.

Mutta siitä ei ole kysymys. Jos katsotaan näitä menehtyneitä iskun tekijöitä, millaisen vaikutuksen he ovat tehneet? He olivat
siellä tekemässä suurta vaikutusta kaikkiin, näyttämässä, että he olivat suuria sotureita ja taistelijoita. Mutta millaisen
vaikutelman he saivat aikaan? Ovatpa ihmiset sitten oivaltaneita tai eivät, he voivat nähdä, että se on ihme, on ihme, miten kaikki
on ratkennut. On alkanut uusi vaihe. Teillä kaikilla on avoin tilaisuus saada ihmiset valaistumiseen. Ihmiset eivät enää ole niin
tietämättömiä, he eivät ole niin kirottuja. Sitä paitsi, näen, että he ovat muuttuneet paljon. Heidän asenteensa totuutta kohtaan
on muuttunut, ja he ymmärtävät, että kaiken heidän tietämänsä yläpuolella on olemassa totuus.

Tämä on hyvin tärkeää, sillä jos ihminen alkaa ajatella "tämä on totuus", hän vain jää jumiin. Vaikka millä hinnalla, vaikka mitä
tapahtuisi, hän pitää vain tiukasti kiinni siitä. Hän ei edes pysty osoittamaan onko kysymyksessä totuus vai ei. Mutta eläimet
pystyvät. Miten? Koska niillä on sisäinen kyky haistaa pahuus - sisäinen kyky. Me emme pysty, ihmiset eivät pysty. Jos joku paha
mies tulee, koira alkaa haukkua häntä. Tai se menee ja kaataa miehen maahan. Koira tekee kaikenlaista, mitä se ei normaalisti
tee.

Miten se on voinut kehittää itselleen kyvyn selvittää, kuka on varas ja kuka ei? Meillä on korkeampi tietoisuus. Ajattelemme
monia asioita, joita eläimet eivät ajattele. Ymmärrämme asioita, joita eläimet eivät ymmärrä. Me keitämme ruokamme - ne eivät.
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Mutta joskus Minusta tuntuu, että keitämme aivommekin, koska tapa, miten ihmiset käyttäytyvät ja yrittävät vältellä totuutta
egonsa avulla, hämmästyttää. Koko tämä tapahtuma on draamaa, kuten kerroin, mutta kannattaa tutkia sitä kunnolla, ja
tarkastella omalta kohdaltaan, onko itsekin mukana tässä draamassa. Sitä varten on noustava korkeammalle. Teidän on
noustava korkeammalle – ylemmäs egoa, superegoa, ehdollistumaa, ja katsella sieltä itseänne, nähdä itsenne: "Mitä tämä on?
Miksi teen tällaista?

Miksi huomioni on tällainen? Mikä on pääsyy omaan tilaani, tai paremminkin omiin erehdyksiini? Miksi hyväksyn vääriä asioita?"
Kun alatte nähdä tällä tavalla, ja jos löydätte pikkuriikkisenkin tällaista typerää ajattelua sisältänne, silloin pystytte myös
antamaan anteeksi ihmisille, joita on täysin aivopesty, täysin aivopesty, ja he tekivät kaiken sen vaikutuksesta. Nyt olette
nousseet paljon korkeammalle, kuin kukaan näistä ihmisistä, ja olette paljon tietoisempia kuin he. Teidän täytyy vain ymmärtää
tämä asia, ja sitten pystytte antamaan anteeksi vääryydet, joita he ovat tehneet. Ja niistä ihmisistä, jotka ovat oikeasti pahoja,
teidän ei tarvitse huolehtia. Heidän tuhoamisensa on jumalallisen Voiman työtä. Mutta tarkkailkaa itseänne ja katsokaa, onko
teissä mitään tällaisia ajatuksia, piileviäkään. Teidän pitää yrittää puhdistaa peili niin, että näette koko kuvan itsestänne, ja
puhdistakaa sitten itsenne.

On erittäin tärkeää, että puhdistatte itseänne. On ihmisiä, jotka ovat tehneet paljon vääriä asioita. Minä yksinkertaisesti säälin
heitä. Jos he ovat tehneet väärin, on heidän itsensä vastuulla nähdä mitä ovat tehneet. Miksi he ovat tehneet sillä tavalla? Miksi
heidän on pitänyt tehdä sellaista? Kaikki tällainen itsetutkiskelu toimii todella hyvin. Silloin teidän todelliset voimanne tulevat
esiin – voimat, joilla annatte oivalluksia, voimat, joilla ymmärrätte oman maanne ongelmat, koko maailman ongelmat. Kun sitten
tunnette, että te olette se soturi, jonka pitää taistella teillä on vastuu taistella, silloin kaikki toimii. Emme voi jättää kaikkea
jumalallisen Voiman tehtäväksi.

Teidän täytyy käyttää jumalallista Voimaa ja ratkaista asioita, koska te olette jumalallisen voiman sotilaita. Totta kai, tällaisella
kauniilla ajatuksella alamme puhdistaa itseämme. Teidän ei tarvitse tietää kaikkea, eli, mitä tapahtuu ja miten tapahtuu, miten
kaikki toimii. Se ei ole teidän tehtävänne. Olette sotilaita, joten teidän täytyy vain taistella, taistella tietämättömyyttä vastaan –
omaanne ja muitten. Sillä useimmiten sotilaat epäonnistuvat egonsa takia. Kun he epäonnistuvat, heillä on muut esteet
mielessään. Ei pidä laittaa esteitä tielleen, vaan painaa vain eteenpäin, ja tietää, että edessä ei ole minkäänlaisia esteitä. Se on
myytti, että edessä olisi jotain esteitä, ettekä pystyisi taistelemaan. Ei ole helppoa nostaa ihmisten tietoisuuden tasoa, vaikka
näyttäisikin, että on vain lyhyt matka ylittämiseen, mutta näin ei ole.

Joskus on todella vaikeaa joillekin ihmisille päästä ulos Agnyan suojasta. Näen, että siinä asiassa jotkut teistä epäonnistuvat.
Paras lääke siihen on itsetutkiskelu. Kun uskotte aina olevanne oikeassa ja olevanne kunnossa, on parasta aloittaa
itsetutkiskelu: "Teenkö kaiken oikein, vai teenkö väärin? Mitä teen itseni parantamiseksi?" Illuusio on sellainen, että joskus
uskotte voivanne oikein hyvin. Esimerkiksi, Sahaja Yogassa jotkut ihmiset ovat hyvin aktiivisia; he ovat esillä ja tekevät
kaikenlaista. Mutta mikä on sisällä oleva tarkoitus? Tarkoitus on, että ihmiset näkevät heidän hoitavan monenlaisia asioita.
Tarkoitus pitäisi olla se, että voisitte nähdä itsenne sisälle.

Teidän on nähtävä, mikä on ongelma sisällänne, ja voitte hyvin ymmärtää, että olette näin suureksi avuksi sekä itsellenne, että
muille. Esimerkiksi, on joku suuri rakennus, ja kaikki lähellä olevat rakennukset sortuvat maanjäristyksessä, mutta tämä yksi
pysyy pystyssä. Syy on se, että tämä rakennus on rakennettu hyvin vakaalle pohjalle. Samalla tavalla, jos Sahaja Yoga on



rakennettu terveelle pohjalle, kukaan ei pysty tuhoamaan sitä, kukaan ei voi horjuttaa sitä; jokaisen teistä on oltava sellainen.
Esimerkiksi, joku tuli kertomaan Minulle: "Teidän sahaja-jooginne ovat vähän sellaisia, he ovat suuria diivailijoita." Sanoin:
"Todellako? En voi uskoa, että he olisivat sellaisia." Sanoin: "Haluaisin tavata heidät, keitä he sitten ovatkin." He sanoivat: "Ei,
voitte Itse ottaa selvää, keitä ne ihmiset ovat, ja miksi he käyttäytyvät sillä tavalla." Sanoi: "Tiedän Itse kaiken, mutta haluan
teidänkin tietävän kaiken."

Vikojen löytäminen toisista on kivaa ja myös helppoa – mutta entä vikojen löytäminen itsestä. Mitä ovat ne asiat, jotka
tukahduttavat meitä? Tämä on paras tapa parantaa omaa tietoisuutta. Jos vaikka ajatte autolla, niin teidän on tunnettava reitti,
teidän on tiedettävä miten autoa ajetaan, teidän on nähtävä, mitä ongelmat ovat. Mutta jos sen sijaan ajattelettekin vain itseänne
koko ajan – se ei tule onnistumaan. Tänään on suurenmoisen tapahtuman päivä. Diwalin viettäminen on erittäin iloinen asia.
Mutta tämä ilo ei ole meitä itseämme varten; tämä ilo on koko maailmaa varten. Meidän on tehtävä työtä koko maailman
hyväksi. Teemme työtä itsemme ja työpaikkamme hyväksi, saadaksemme rahaa, jne., mutta mitä teette muiden hyväksi?

Se teidän pitää nähdä itsessänne, se on hyvin tärkeää. Vain sellaiset ovat hyödyksi Sahaja Yogalle, koska he haluavat pitää
huolta, hoitaa, ja he tekevät työtä muiden hyväksi. On suuri, iloinen tapahtuma, kun valot palavat, ja tuottavat teille iloa; ne
palavat antaakseen teille iloa. Meidän pitäisi ottaa oppia niiltä, että meidän pitää tehdä itse jotain voidaksemme nauttia
korkeammasta tietoisuudestamme. Kaikki tämä tulee onnistumaan, olen varma siitä. Yritän myös parhaani pitääkseni liekin
vakaana ja täynnä innostusta. Se on siellä. Te itse olette innokkaita täyttämään kannunne. Te pystytte siihen. Minun
innokkuuteni ei auta teitä.

Joten, aloittakaa. Ja jos haluatte saada kokonaiskuvan itsestänne, teidän on ensin lopetettava itseenne samaistuminen; muuten
ette saa koskaan tietää, mikä teissä on vikana. Jos olette liikaa samaistuneita itseenne, ette pääse ylös. Näin ollen, mikä
loppujen lopuksi on päämäärämme, mikä on elämämme päämäärä? Meidän on muutettava koko maailma rauhan teemaan.
Itsensä muuttaminen on tietysti suuri asia, epäilemättä; mutta muiden ihmisten muuttaminen lopettaa kaikki maailman
ongelmat. Jos kaikki maailman ihmiset muuttuisivat hyviksi, sahaja-joogeiksi, voitteko kuvitella mitä silloin tapahtuisi? Ajatelkaa
tätä unelmaani, että meidän pitää muuttaa jokainen ihminen, jonka voimme muuttaa, ja että meidän pitää muuttaa heidät hyviksi
ihmisiksi. Jos heitä ei muuteta, he ovat kuin kynttilät ilman liekkiä. Ja jos he ovat kykeneviä muutokseen, meidän täytyy käyttää
kaikkia keinoja ja temppuja sen onnistumiseksi.

Olen varma, että se päivä koittaa pian, jolloin tulette kertomaan: "Äiti, nyt olemme täysin turvassa." Älkää ajatelko menneitä ja
menneen ajan ongelmia – olette nyt päässeet irti niistä. Iloitkaa ja uskokaa itseenne, ja löytäkää ratkaisu. Olen varma, että se
tapahtuu hyvin pian ja nopeasti. Se on teidän halunne ja keinonne ratkaista ongelmia, ja intonne tehdä se. Kiihkein halunne pitäisi
olla: "Miten voisin muuttaa tämän ihmisen?" Pystytte muuttamaan kenet tahansa. Kun kerrotte yhdelle ihmiselle, muut tulevat
perässä. Kun olin menossa lentokoneeseen, huomasin lentokentällä monen ihmisen laittaneen kätensä Minua kohden tällä
tavalla. Kysyin: "Ketä nämä ihmiset ovat?"

He eivät olleet sahaja-joogeja. He olivat ehkä nähneet jonkun tekevän niin, en voinut kysyä heiltä, mutta kaikki sanoivat:
"Tunnemme viileän tuulen käsissämme." He eivät tienneet mitään siitä, he eivät tienneet kundaliinista, tai mistään. Mistä tämä
viileys sitten tuli? Periaatteessa he vain odottavat oivallustaan, meidän täytyy vain laajentaa ihanteitamme, meidän täytyy
laajentaa rakkauttamme heihin päin. Sen sijaan, että ärsyyntyisimme heistä, voisimme antaa heille mahdollisuuden, ja tulette



hämmästymään, kuinka innokkaita he ovat muuttumaan. Ihmiset ovat lopen kyllästyneitä kaikkeen keinotekoiseen. Se aika on
nyt ohi. Tulette hämmästymään, kuinka moni vain odottaa, että saisi teiltä itseoivalluksen ja pääsisi iloitsemaan ja viettämään
Diwalia kanssanne. Diwalia ei voi juhlia yhdellä kynttilällä.

Täytyy olla yhä enemmän ja enemmän kynttilöitä, ja se juuri on teidän työnne. Tulette tekemään sen oman kynttilänne avulla; se
on teidän omanne, ja se voi valaista kenet tahansa. Miksi ette siis käyttäisi sitä, aina kun mahdollista, kaikkialla? Tapasin
muutamia sahaja-joogeja. Kysyin heiltä: "Mitä olette tehneet?" He vastasivat: "Emme mitään." "Ei mitään? Ettekö ole tehneet
mitään?" "Emme." Mitä hyötyä on sitten saada oivallus?

Jos ette tee mitään, ette halua antaa oivallusta kenellekään, ette halua puhua siitä kenellekään, arastelette asiaa? Sitten tapasin
muutamia, jotka sanoivat: "Äiti, tulimme juuri yleisötilaisuudesta." "Miksi tulette näin myöhään?" "Meille kerrottiin, että siellä on
pommiuhka." "Odotitte siis ulkona?" "Kyllä." "Montako teitä oli?" "Meitä oli useampi tuhat odottamassa. Ei sitten ollutkaan mitään
pommia, meille kerrottiin. Menimme sitten sisään, ja saimme kaikki oivalluksen."

"Mutta tehän olette jo oivaltaneita?" "Olemme kyllä saaneet oivalluksen, mutta joskus on hyvä myös odottaa. Ja nyt olemme
vakuuttuneita, että kukaan ei voi vahingoittaa meitä, kukaan ei voi aiheuttaa hankaluuksia tai nujertaa meitä. Vain itse voimme
aiheuttaa sen." Sanon vielä kerran, että itsetutkiskelu on erittäin tärkeää Sahaja Yogassa. Kun valo on sisällänne, teidän on
pidettävä siitä huolta. Olin erittäin iloinen kuullessani monen kertovan, että he ovat saaneet tuntea Diwalin siunaukset. Eilenkin
saitte sadekuuroja – kuinka oikeaan aikaan ne tulivatkaan! Koskaan aikaisemmin maan historiassa ei ole tapahtunut tällaista;
miksi juuri eilen sateet tulivat ja antoivat ihmisten kokea jotain uutta sateesta? Elämme tavallaan sellaista aikaa, että luontokin
tietää, ja meidän tulee myös tietää, että tämä aika on jotain aivan erityislaatuista. Tavallisesti saan kirjeitä ihmisistä, jotka ovat
sairaita, heidän vanhempansa ovat sairaita, tai … joku on sairaana; kaikenlaista.

Tai jonkun avioliitto on kariutunut; tai jonkun lapset ovat sairaana – ihmiset kirjoittavat kaikenlaisista joutavista ongelmistaan.
Syy on siinä, että kirjoittajat eivät itse ole oivaltaneita, tai ehkä ovat puolimatkassa, sillä hehän voisivat itse sanoa: "Miksi
kirjoittaa tästä Äidille? Voimme hoitaa asian itse." Sen sijaan pitäisi kirjoittaa siitä, mitä he ovat saavuttaneet, kuinka paljon ovat
saavuttaneet, kuinka ovat saaneet rakkautta toisilta, kuinka ovat saaneet Sahaja Yogaa levitettyä pieniin kyliin. On paljon
parempi kirjoittaa tällaisista asioista kuin: "Äitini on sairas, isäni on sairas." Kaikki tällaiset suhteet tappavat teidät vähitellen.
Teillä ei ole enää muita veljiä ja siskoja; vain sahaja-joogit ovat veljiänne ja siskojanne. Nyt teillä on serkkuja ja pikkuserkkuja, …
Antaa olla. Siellä ei ole teidän työnne, teidän ei tarvitse huolehtia heistä. Jo ennen tänne saapumistani sain tällaisia kirjeitä:
jonkun serkun serkun jotain… Kysyin tältä naiselta: "Miksi kirjoitat tällaisista asioista, koko ajan jostain siitä serkusta ja tästä
serkusta?"

Hän vastasi: "Äiti, yritän levittää Sahaja Yogaa." "Miten?" "Jos heidät parannetaan, he tulevat sitten Sahaja Yogaan." Emme halua
levittää Sahaja Yogaa tällä tavalla. Tämä näyttää eräänlaiselta mainostamiselta, erikoistarjous, että ensin parannetaan joku,
sitten muutama ihminen tulee Sahaja Yogaan. Emme halua sellaisten ihmisten tulevan. En halua loukata teitä, vaan antaa
rohkeutta, ymmärrystä ja viisauden. Miksi me sahaja-joogit olemme täällä – parantamassa kaikkia sukulaisiamme? He ovat
ehkä sairastuneet omien virheidensä seurauksena. Sen sijaan, että panette huomiotanne tällaisiin ihmisiin, teidän pitäisi panna
huomio itseenne ja omaan ylösnousemukseenne.



Teidän täytyy kunnioittaa itseänne. Vaikka olettekin heidän sukulaisensa, se ei ole tärkeää. Ymmärrys ja viisaus sen suhteen,
että olemme täällä hyvin erityistä ja korkeaa työtä varten; se ymmärrys puuttuu. Sitten kaikki nämä ihmiset kirjoittavat Minulle.
Eräskin nainen meni naimisiin Sahaja Yogan kautta, ja hän kirjoitti Minulle: Erosin miehestäni noin kahdeksan yhdeksän
kuukautta sitten. Kaikki sukulaiseni sanovat nyt: 'Miksi menit naimisiin Sahaja Yogassa? ', ja kaikki arvostelevat minua ja Sahaja
Yogaa." Sanoin: "Kuka käski hänen mennä naimisiin?" Minä en käskenyt. Nyt naimisiinmenosta on tullut hänelle tärkein asia,
"kaikki perheessäni sanovat …" Mitä he ovat tehneet Sahaja Yogan hyväksi?

Jos tämä avioliitto ei onnistu, he sanovat, että Sahaja Yogassa on jotain vikaa. Antaa heidän sanoa. Emme ole sitoutuneet
mihinkään sellaiseen. Olen joka kerta sanonut, että älkää kirjoittako Minulle äidistänne, isästänne, tai muista. Jos ette tiedä
miten parantaa heidät, on paras luopua Sahaja Yogasta. Voitte itse parantaa heidät, pystytte tekemään sen itse. Näkisittepä,
saan joka päivä näin paljon kirjeitä. Kysyn heiltä: "Onko isänne Sahaja Yogassa?" "Ei." "Äiti?"

"Ei." "Veli?" "Ei, ei kukaan." Miksi sitten kysytte Minulta? Mikä suhde Minulla on heihin? He eivät ole sahaja-joogeja. Olen
vastuussa vain sahaja-joogeista. He eivät ole sahaja-joogeja, joten miksi vaivaatte Minua? Sitä on mahdoton ymmärtää. Sahaja
Yogassa on tarkoitus saada Itseoivallus.

Heille, jotka haluavat saada Itseoivalluksen, se voidaan antaa ja heidät voidaan laittaa kuntoon. Mutta sen sijaan tulee ihmisiä,
jotka heiluvat sinne tänne, ja jotka putoavat matkasta jonnekin muualle, kaikenlaista – tällainen on ärsyttävää ja ällöttävää.
Minua ei sellainen liikuta; teitäkään sellaisen ei pitäisi liikuttaa. Teidän pitää yrittää saada asiasta puhuvia ihmisiä tulemaan
Sahaja Yogaan. Teidän pitää sanoa: "Koska et tee Sahaja Yogaa, siksi sinulla on tällaisia ongelmia", tai: "Tuo ihminen ei tee
Sahaja Yogaa, siksi hänellä on ongelmia. Meillä on asiat hyvin, olemme tyytyväisiä". Sahaja Yoga on avoinna kaikille, niinpä
kaikki tulevat tänne. Pyytäisin teitä näin Diwali-päivänä lupaamaan itsellenne: "En tuhlaa energiaani ihmisiin, jotka eivät ole
sahaja-joogeja." Tämä on hyvin tärkeää, koska koko ajan huomio on väärissä asioissa ja väärällä pohjalla. Jos teissä on hieman
älykkyyttä, tiedätte, että kuulutte nyt henkisesti hyvin korkeatasoisten ihmisten joukkoon, joka on hyvin pieni.

Tässä maailmassa heitä on hyvin vähän, ja teidän täytyy keskittää ponnistelunne siihen, että tämä ominaisuus olisi
mahdollisimman monessa ihmisessä, ja siihen teidän täytyy pyrkiä hyvin voimakkaasti. Etsikää sellaisia ihmisiä, kertokaa heille,
että olette löytäneet sen – "te voitte myös saada sen". Mutta älkää huolehtiko asioista, joilla ei ole meille merkitystä. Tietäkää,
että olette aivan erityinen ihmislaji. Olette aivan erityisiä sotilaita, joita on koulutettu juuri sahaj-työhön. Siksi energian
tuhlaaminen sukulaisiinne ja sisaruksiinne ei ole teille hyväksi. Teidän on nyt ymmärrettävä, mihin oma energianne on nyt varattu
- vain sahaja-joogeja varten. Teidän pitää auttaa kaikkia, jotka ovat sahaja-joogeja, tai jotka haluavat tulla sahaja-joogeiksi.
Kaikkia vakiintuneita sahaja-joogeja pitää auttaa, koska olemme yksi Persoona, ja nämä ovat kaikki yhden ja saman Persoonan,
yhden Jumalan käsiä. Tämän ykseyden pitää vakiintua sisällänne, ja muidenkin pitää nähdä tämä ykseys teissä.

Muutamat ihmiset ovat todella aktiivisia. Muutamat ihmiset ovat todella aktiivisia kritisoimisessa. Kaikki tulee järjestymään, olen
varma siitä, koska tämä on suurten saavutusten ja menestysten vuosi. Mutta jos aktiivisuutenne kohdistuukin johonkin
joutavaan, kaikki epäonnistuu. En sano, etteikö meillä olisi sellaisia sahaja-joogeja joukossamme – meillä on. Meillä on sotilaita



joukossamme, epäilemättä. Heillä on varustukset ja kaikki; mutta tarvitsemme heitä enemmän. Sitä varten meidän on
työskenneltävä kollektiivisesti, meidän on suunniteltava mitä pitää tehdä. Viime aikoina on käyty kiivasta keskustelua
islamilaisten käyttäytymisestä. Me emme ole kristittyjä, islamilaisia tai mitään muutakaan.

Emme ole; koska ei voi rajoittaa itseään sanomalla: "Olen sahaja-joogi, mutta olen kristitty." Ei voi. Tällaisista rajoituksista on
luovuttava. Olette sahaja-joogeja joka suhteessa, ja kaikki muut typeryydet eivät kuulu teihin. Olen nähnyt monien muslimien
tulevan Sahaj Yogaan, mutta heistä vain harvat ovat todellisia sahaja-joogeja. He kyllä tulevat ja kuuntelevat luentojani. Mutta
vain harva on todellinen sahaja-joogi sanan oikeassa merkityksessä. Sitten alatte nähdä epäkohtia omassa yhteisössänne, niin
kutsutussa uskonnossa, johon kuulutte, kaikki tulee esiin. Ja yritätte varmasti korjata niitä, jos rakastatte niitä ihmisiä – tai sitten
luovutte. Olette erityisiä ihmisiä, tarkoin valikoituja hyvin erityistä tarkoitusta varten, ettekä voi tuhlata energiaanne pieniin
vähäpätöisiin asioihin.

Tämä teidän täytyy ymmärtää. Tänä Diwali-päivänä teidän pitää tietää, teidän täytyy loistaa Jumaluuden valoa, jotta se leviäisi
kaikkialle. Mutta älkää menkö liiallisuuksiin. Kuten jotkut ihmiset tulivat kertomaan Minulle: "Äiti, olemme luopuneet
vanhemmistamme, olemme luopuneet tästä ja tuosta. Silti emme voi hyvin." Kysyin: "Miksi olette luopuneet? Tulitteko huonoon
kuntoon jostain ja siksi luovuitte? Vai tapahtuiko se aivan itsestään?" "Katsokaas, kun olimme hyvin kiintyneitä perheeseen,
vanhempiin, kotimaahan, kaikkeen, ja nyt olemme luopuneet – mutta vain joistakin." Tällaisista puolivillaisista ihmisistä ei ole
mitään iloa; älkää panko liikaa huomiota heihin.

He eivät ansaitse mitään huomiota. Tämä on ymmärrettävä hyvin selvästi, että tekään ette olisi sellaisia, eikä teillä pidä olla
sellaisia ystäviäkään, eikä teidän pidä yrittää tehdä heistä sahaja-joogeja. Sahaja-joogi on aivan erityislaatuinen sotilas, joka
taistelee totuuden puolesta. Kun teillä on tällainen persoonallisuus, valoja syttyy kaikkialle. Tänä Diwalina siunaan teitä kaikkia
koko sydämestäni, ja haluan, että kunnioitatte itseänne ja ymmärrätte, mikä teidän paikkanne on tässä kokonaisuudessa, tai
Sahaja Yoga -liikkeessä. Kuinka saamme sen toimimaan? Huomio pitää saada pois kaikesta merkityksettömästä ja maallisesta
omaan itseen. Dynaaminen voima täytyy saada liikkeelle. Olen varma, että ensi vuonna asiat ovat täysin muuttuneet. Saamme
Jumaluuden kaikki kauniit siunaukset itsellemme.

Meidän on tehtävä se kollektiivisesti, ymmärtäen. Jumala siunatkoon teitä.  
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Tänään palvomme Shri Krishnaa hyvin suurenmoisena hahmona.

Tiedätte miksi hän tuli tänne maan päälle - vakiinnuttamaan uuden muodon - ei Virataa, vaan sellaisen muodon, jonka vuoksi
tästä maasta tuli niin vauras. Ja tulemisellaan Hän loi ihmisiin kauniin mielenlaadun, kuinka tätä maata voidaan kehittää
dharmisesti. Teillä on ollut suuria johtajia, jotka ovat seuranneet Häntä ja tavallaan palvoneet Häntä ja luoneet Amerikasta uuden
maailman. Mutta valitettavasti aikaa myöten Hänen muotonsa katosi pois ihmisten mielistä. Syy oli se, että Krishnaa edustivat
täällä hyvin vääränlaiset ihmiset, joilla ei ollut mitään käsitystä Hänestä: että Hän oli suuri vaurauden mestari, että Hän tiesi
miten käyttää vaurautta ja miten luoda vaurautta dharmisesti, ei epädharmisesti. Kaikki unohtivat tämän täysin ja alkoivat
vähitellen käyttää ohjaustoimia, kaikenlaisia epädharmisia asioita - petkutusta, rahan kahmintaa, rahan tuhlausta täysin
hyödyttömiin asioihin. Hän on Kubera. Hän ei tietenkään tarvitse rahaa, Hän saavuttaa vaurautta. Sen lisäksi Hän vielä eli
vauraudessa. Sanotaan, että Hän rakennutti itselleen kultaisen talon Dwarikaan, ja se oli tehty pelkästä kullasta, mutta se vajosi
veden alle, mereen, eikä kukaan uskonut, että se on totta.

Mutta nyt Hänen talonsa on löydetty veden alta, hyvin syvältä, joten kaikki ihmisten arvailut olivat vääriä ja virheellisiä. Hän
todellakin saavutti paljon vaurautta dharman avulla. Hän oli myös kuninkaan poika, ja Hän rakensi Dwarikan kullasta. Se on
edelleen olemassa siellä, ja ihmiset ovat löytäneet sen, mutta se on meren alla. Aikaa on kulunut tuhansia vuosia, mutta se on
yhä olemassa. Ehkä vain siksi, että me kuulumme Shri Krishnalle, se on edelleen olemassa. Näin se on, koska Hänelle oli
kaikkein tärkeintä 'satya', totuus. Hän eli totuudelle, ja Hän sai kaiken aikaan totuuden periaatteella. Hän pyrki tekemään lopun
kaikesta mikä ei ollut totuutta. Hän pyrki poistamaan kaiken turmiollisen, ja Hän vakiinnutti Itsensä pelkästään totuuden kautta.

Hän edustaa totuutta, absoluuttista totuutta, ja sitä, kuinka totuus voi vallita kaikessa. Olen Hänen vastakohtansa, koska en
ymmärrä ollenkaan raha-asioita, mutta Hän huolehtii siitä puolesta elämässäni. Olen toivoton tapaus -- en ymmärrä
pankkitoimintaa, en ymmärrä rahaa, en osaa edes laskea rahoja. Mitä siihen voi sanoa? Mutta Hän huolehtii siitä, eikä Minulta ei
ole koskaan puuttunut rahaa eikä vaurautta, sitä on ollut runsaasti. Sitä syntyy myös tyytyväisyyden tunteen kautta. Jos tunnette
olevanne tyytyväisiä, ette etsi rahaa. Teidän maassanne jotkut ihmiset saivat rahaa. Jos sai hieman rahaa, silloin pääsi sen
makuun. Sellaiset ihmiset eivät ole tyytyväisiä.

Kuin hullut he alkoivat tuhlata rahaa tyhjänpäiväisiin asioihin. Tällainen on ihmiselle hyvin luontaista. Ihmisen evoluution jälkeen,
ja sen jälkeen, kun olette saavuttaneet tietyn tason valaistumisessa, silloin kaikki tällaiset alentavat asiat, kuten ahneus, häviävät
luonteestanne. Teissä ei ole enää ahneutta, ja teistä tulee äärimmäisen tyytyväisiä. Teille raha on kyllä olemassa, mutta se ei ole
niin tärkeää. Te vain ajattelette, että ette tarvitse sitä, ja silloin saatte sitä -- tätä Shri Krishna tekee koko ajan, voitteko kuvitella.
Hän huolehtii teistä koko ajan ja auttaa raha-asioissa. Aloitimme Sahaja Yogan ilman pennin pyörylää. Eikä Minulla ole ollut
koskaan mitään ongelmia. Hän on Kubera, Hän on vaurauden antaja.
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Hän pitää huolta ihmisistä, joilla ei ole rahaa. Hän antaa rahaa ihmisille, jotka pysyvät totuudessa, jotka nauttivat totuudellisesta
elämästä. Hänen ansiostaan ihmiset nauttivat vauraudesta, muuten eivät. Heillä on näin paljon, mutta haluavat vielä lisää. Se
tarkoittaa, että he eivät nauti vauraudesta. Heillä on vähän, mutta haluavat paljon enemmän. Miksi? Koska he eivät nauti siitä
mitä heillä jo on. Mutta Itseoivalluksen jälkeen tulette näkemään, että nautitte siitä mitä teillä on. Nautitte siitä täysin, aivan
täydellisesti, ettekä haikaile sen perään mitä teillä ei ole.

Jos teillä ei ole jotain, se ei haittaa. Monta kertaa ihmiset kysyivät, "Äiti, miksi emme pidä pujaa Krishnalle Kuberan muodossa?"
Sanoin, "Hyvä on. Nyt kaikki haluavat tulla Kuberaksi. Antaa heidän oppia läksynsä, ja sitten pidämme pujan Kuberalle." Siksi olen
tänään suostunut tähän pujaan. Sillä nyt olette nähneet mitä tapahtuu, jos olette ahneita. Jatkatte vain kaikenlaisten synnin ja
vääryyden tekemistä, joka voi tuhota maanne. Näin rikkaasta maasta on nyt tullut köyhä. Minne kaikki raha on kadonnut?

Ihmiset ovat hyvin ovelia. Joku kertoi Minulle tänään rahasta, joka on vakuutettu. Sanoin, "Hyvä Luoja, laki on nyt tehty
sellaiseksi, että siitä rahasta ei pääse enää eroon." Toiseksi sain kuulla, että raha on jossakin ulkomailla. Sanoin, "Katsokaa nyt,
heidän ei koskaan tarvinnut pelätä, että he jäisivät kiinni, ja saattoivat jatkaa niin monta vuotta. Mutta olen varma, että joku päivä
Kubera itse tulee paljastamaan heidät kaikki." Kun tänään palvomme Kuberaa, me vakiinnutamme rahan totuuden, sen, mikä on
rahan takana, mikä merkitys rahan omistamisella on. Tällä maalla oli rahaa. Sen vuoksi niin monet hyvät ihmiset tulivat tänne
tekemään työtä, ja siitä seurasi monia täydentäviä asioita. Monet tänne tulleet täydensivät puutteita, koska Minusta tietyissä
asioissa amerikkalaisilta puuttui jotakin; ei älykkyyttä, mutta ehkä etevyyttä heillä ei ollut niin paljon.

Tänne tuli hyvin eteviä ihmisiä ulkomailta, ja he olivat myös hyvin tarkkoja, joten he saivat paljon aikaan. Täällä myös
kunnioitettiin lahjakkaita ihmisiä. Mutta näin käy, kun unohtaa, että totuus on pääasia. Jos ei ole totuutta, ei rahasta ole hyötyä.
Koska se mitä täällä tehtiin, oli, että kokeiltiin kaikkia mahdollisia asioita vain rahan kiilto silmissä Joskus viime vuonna
matkustin läpi Las Vegasin Kun pysähdyimme lentokentällä, monet ihmiset astuivat sisään koneeseen, ja kaikki näyttivät siltä,
kuin joku olisi kuollut heidän perheessään. Aluksi en ymmärtänyt mistä oli kysymys. Sitten joku kertoi, "Äiti, he ovat menettäneet
kaikki rahansa." Eli, kun heillä on rahaa, he hyppivät riemusta, ja kohta taas itkevät, kun ovat menettäneet ne. Mitä hyötyä on
sellaisesta rahasta, joka on niin väliaikaista ja hyödytöntä? Mutta ihmisluonto on sellainen, se juoksee 'mayan' perässä.

Rahan luonne on sellainen, että se luo mayaa, harhaa. Tällainen maya, että ihmiset saavat vähän rahaa jollakin tavalla, ja tällä
vähällä rahalla he sitten ostavat jotakin. Sitten he ajattelevat, että raha on tärkeää. Kun sillä voi ostaa kaikenlaista, voi ostaa
autoja, lentokoneita, kaikenlaista. Tässä kohdassa maya leikittelee teidän kanssanne, ja alatte juosta hullun rahan perässä, joka
tekee teistä hulluja. On hyvä, että he tässä vaiheessa ovat huomanneet tämän 'maya-rahan' valheellisuuden. Ja olen iloinen siitä,
että he olivat kaikki käsiraudoissa, ja että heidän rahavaltansa oli päättynyt. Kubera saa siis aikaan kaikki tällaiset temput
Krishna on äärimmäisen juonikas persoona. Hän hämää ihmisiä kerta toisensa jälkeen. Esimerkiksi raha-asioissa: Hän huijaa
teidät ensin juoksemaan rahan perässä, ja sitten huomaatte, että se oli täysin typerää.

Meidän maassamme kerrotaan tarinoita "Sheikh Chilistä". Hänellä oli hieman rahaa, ja hän joutui tämän mayan valtaan. Hän
ajatteli, "Minusta voi tulla menestyvä." Ja hän alkoi unelmoida siitä, mitä alkaisi tehdä. Hän meni ja osti paljon kananmunia ja
sanoi: "Näistä munista kuoriutuu pieniä kananpoikia, jotka kasvavat, jotka sitten myyn ja saan paljon rahaa", näin hän puheli
itsekseen. Tätä ajatellessaan hän nukahti, ja unessaan hän putosi munien päälle, ja kaikki munat menivät rikki. Niin maya oli ohi.



Tämän pitäisi tapahtua ajoissa, mutta jos niin ei käy, silloin päädytte vankilaan, tai jotain vastaavaa. Sahaja Yoga antaa teille
täydellisen näkemyksen siitä tuhosta, joka voi seurata tällaisesta mayasta. Se on jonkinlainen selkeä oivallus, eikä teidän ei
tarvitse tehdä asialle mitään.

Minä olen erilainen. Kerroin, että en ymmärrä mitään rahasta. Mutta vaikka ymmärtäisitte rahan arvon, vaikka ymmärtäisitte, että
raha voi tuoda teille paljon kaikenlaista, siitä huolimatta älkää katsoko sitä, kääntäkää vain kasvonne pois - se on merkki
todellisesta sahaja-joogista. Hänelle raha ei merkitse mitään, se on luonteenomaista. Ei mitään sellaista, että hän tekee asialle
jotain, tai pakottaa itsensä. Hänen luonteeseensa ei kuulu rahasta välittäminen, koska hän on sen yläpuolella. Sellainen, joka on
rahan yläpuolella, on todellinen sahaja-joogi. Sellainen, joka on joutunut rahan järjettömyyden ja mayan valtaan, ei ole todellinen
sahaja-joogi. Tietysti suurimmaksi osaksi sahaja-joogit ovat erittäin rehellisiä, erityisesti lännessä. Mutta Intiassa se on tauti:
aivan kuin teilläkin on täällä viruksia, meilläkin on viruksia Intiassa.

Siellä juostaan edelleen rahan perässä, heille raha on tärkeää. Mutta jos evoluution prosessissa saavutatte tietyn tason, jolla
nousette Nabhi Chakran yläpuolelle, ylitätte Nabhi Chakranne, silloin raha ei enää ole niin tärkeää. Se ei ole tärkeää. Minä en
pysty ostamaan tarpeetonta tavaraa. Tietysti Minulle on kertynyt paljon kaikenlaista tarpeetonta, koska te annatte Minulle täällä
kaikenlaisia lahjoja. Ehkä ihmettelette, mutta tulen aina hermostuneeksi, tai sanotaanko epäröiväksi, tai vaikka täysin
poissaolevaksi siinä paikassa, kun ihmiset alkavat käydä kauppaa ja ostella. Tulisitko tänne korjaamaan tämän. Se putoaa alas,
joten joudun pitelemään sitä! No, nyt se on kunnossa. Samalla tavalla sahaja-joogien pitää kiinnittää mielensä omaan
henkeensä, ja iloita oman henkensä voimista.

Kun kerran saatte tämän ilon, ette lankea ahneuteenne. Tämä on jotain hyvin yksinkertaista, mutta joskus sitä ei vain tule tehtyä.
Ihastutte johonkin, vaikkapa autoon, tai lentokoneeseen, en tiedä mihin - mihin tahansa. Monen auton omistaminen on
melkoinen päänsärky, eikö olekin? Mutta ihmisillä on. He ajattelevat, että se tekee muihin vaikutuksen, ja he ajattelevat täysin
itsekkäästi Ei mitään sellaista. Jos se tekee vaikutuksen muihin, mitä hyötyä siitä on meille? Mitä hyötyä siitä saa?
Sahaja-joogilla on oma henki, josta voi iloita, enemmän kuin mistään muusta. Hän ei halua omistaa mitään.

Tavaroiden omistaminen on myös päänsärky. Asian toinen puoli on Mahalakshmi. Jos tämä Mahalakshmi -periaate on
sisällänne, teillä ei ole koskaan rahaongelmia. Päinvastoin, tiedätte miten ne voi poistaa. Mitä Minuun taas tulee, olen lopen
kyllästynyt omaan Mahalakshmi-periaatteeseeni, koska en tiedä, mistä kaikki tulee, miten se tapahtuu, ja täysin ilman
ponnisteluja. Mutta luonteeltani en ole lainkaan kiinnostunut rahasta, perusluonteeltani. Mutta en tiedä mistä kaikki tämä saa
alkunsa. Jos vaikka ostan jotakin pientä, tuosta vain, niin sen myyntihinta nousee ainakin kymmenkertaiseksi. Sen arvo kasvaa
ainakin kymmenkertaiseksi, en tiedä miten. Se on hyvin yllättävää - se tapahtuu aivan automaattisesti.

Ostan jotain pientä, sitten huomaan, että se onkin hyvin kallisarvoinen. Sen täytyy olla jotain Mahalakshmin ihmetekoja, luulen.
Haluan kertoa teille sen, että teidän ei tarvitse kantaa huolta taloudellisista asioistanne millään tavalla. Älkää ruvetko tekemään
laskelmia, älkää katsoko kuinka paljon rahaa teillä on pankissa, mitä teidän pitää tehdä rahoillanne, mihin ne pitäisi investoida.
Olen nähnyt ihmisten menevän sekaisin asioiden suunnittelusta. Tällaiseen ei ole tarvetta silloin, kun olette sahaja-joogi. Kaikki
toimii automaattisesti. Ahneus on sisällänne aivan kuin mikä tahansa sairaus. Aivan kuin muutkin sairaudet, ahneus on yksi
niistä. Aivan kuten sairaudet voidaan hoitaa Sahaja Yogalla, niin teidänkin sairautenne, kuten ahneus, saadaan häviämään.



Ette enää tiedä mitä ahneus on. Sen ainoa vastapaino on tulla äärimmäisen anteliaaksi. Jos olette hyvin antelias, ahneus
pakenee pois. Tämä saattaa olla yksi tapa päästä eroon siitä. Jos vaikkapa hankitte jotakin kotiinne ja huomaatte, että ette
tarvitsekaan sitä Sitä ei tarvitse heittää pois, vaan ajattelette, että se on ylimääräinen, ja voisitte antaa sen jollekin; alatte miettiä,
kenelle voisitte sen antaa? Ja heti teille tulee mieleen, "Sillä henkilöllä ei ole tällaista. Annanpa sen hänelle." Ja jos annatte sen
hänelle, hän on niin kiitollinen ja sanoo teille kaikenlaista kaunista, jota tavallisesti kukaan ei sano teille. On yllättävää, kuinka iloa
tuottavaa se on, kuinka ihmiset pitävät anteliaisuudestanne. Teidän täytyy vain olla anteliaita, ei itsellenne, vaan muille.

Yrittäkää olla mahdollisimman paljon anteliaita. Anteliaisuus on hyvin rakkauden täyteistä, se on yksi tapa ilmaista rakkauttanne.
Minulle on tapahtunut monesti niin, että olen nähnyt jonkun henkilön tarvitsevan jotakin, ja olen pitänyt sen mielessäni. Sitten
olen ostanut sen esineen ja antanut tälle henkilölle. Ja se rakkauden määrä, jonka tämä henkilö antoi Minulle, oli tuhatkertainen
verrattuna siihen iloon, mitä sain ostaessani sen esineen. Se ei ollut kovin suuri asia Minulle, mutta hänelle se oli ... Hän kertoi
kaikille: "Äiti antoi minulle tällaisen". Olin todella yllättynyt. Sitten ihmiset kysyivät, "Äiti, miten osasitte antaa hänelle sellaisen?"
Vastasin, "Rakkaudesta." Monet ihmiset tulivat Sahaja Yogaan ajatellen, "Mitä on anteliaisuus?"

Anteliaisuus on paras tapa elää tässä maailmassa. Loppujen lopuksi liika tavara tuottaa vain päänsärkyä. On parasta päästä
siitä eroon, mutta rakkaudella. Jos teette niin, tulette tietämään kuinka paljon ihmiset antavat arvoa teille. Yksi asia, jolla pääsee
eroon ahneudesta, on se, että yritätte tehdä jonkinlaista kollektiivista sosiaalityötä. Jos menette jonnekin, missä on paljon köyhiä
ihmisiä, niin ahneutenne häviää varmasti saman tien. Ihmettelette, kuinka nämä ihmiset voivat elää sellaisissa olosuhteissa.
"Miksi piittaisin mistään vauraudesta ja muusta?" Se on todella tyrmistyttävää. Joskus näkee ihmisiä elävän Intiassakin hyvin
huonoissa oloissa.

Olin kerran Kalkutassa, ja olin - jotenkin vain sattumalta jouduin paikkoihin, joissa ihmiset elivät hyvin suuressa köyhyydessä,
lapsetkin. En pystynyt syömään ruokaani päiväkausiin. Itkin, en syönyt mitään, enkä tiennyt mitä tehdä. Koska tunsin, "Mitä tämä
on? Miksi nämä ihmiset ovat niin köyhiä?" Tunsin itseni avuttomaksi, ja siksi itkin, että joskus yrittäisin tehdä jotakin heidän
hyväkseen. Ihme kyllä jo nuorena perustin leprahoitolan, sairaalan, pakolaiskodin, kaikenlaista. Enkä koskaan edes ajatellut, että
jos annan rahoistani näille ihmisille, Minun on ehkä luovuttava joistakin tavaroistani. Myin myös joitain tavaroitani, koska
anteliaisuus tuottaa niin paljon mielihyvää ja iloa. Se koskettaa kipeästi niin monin tavoin, siksi haluaa vain olla antelias.

Se on Kuberan ominaisuus. Hän on äärimmäisen antelias persoona, ja sellainen persoonallisuus teilläkin pitää olla. Olen nähnyt,
että sahaja-joogit ovat hyvin anteliaita. Toistaiseksi kukaan ei ole tullut kertomaan, että joku on saita -- toistaiseksi. Mutta olen
varma, että jonakin päivänä meillä on erittäin hienolaatuisia ihmisiä. Sahaja Yogassa emme vaadi, niin kuin joissakin kulteissa,
että pitää luopua vaatteistaan ja perheestään ja asua metsässä tai jossakin majassa - ei mitään sellaista. Älkää luopuko
mistään. Kun annatte, tehkää se sydämestänne. Sen pitäisi tapahtua teidän persoonallisuudessanne; teidän ei ole pakko luopua.
Ja jos teillä on tämä vahvana henkisyydessänne, ette silloin edes ajattele ottamista toiselta.

Päinvastoin, haluaisitte luopua kaikesta. Isäni oli tavallaan vielä pahempi kuin Minä. Hänellä oli aina tapana jättää talon kaikki
ovet lukitsematta. Hän sanoi, "Ei kukaan varas tule sisään, jos ovet ovat kiinni." Kerran varas tuli, ja vei mennessään isän



gramofonin - ennen vanhaa niissä oli sellaiset suuret äänitorvet - varas vei sen. Seuraavana päivänä isäni istui hyvin surullisena.
Äitini kysyi häneltä, "Suretko nyt sitä gramofonia?" "Ei, olen surullinen siksi, että varas ilmeisesti rakasti musiikkia, ja hän otti
gramofonin, mutta ei levyjä." Siihen äitini sanoi, "No, mitä tehdään? Laitetaanko ilmoitus lehteen, että varas voisi tulla hakemaan
levytkin?" Minusta tässä on sellaista kauneutta, että näinkin monen vuoden jälkeen kerrottuna te edelleen nautitte siitä.

Kuinka kaunis anteliaisuuden luonteenpiirre se oli. Mutta jos tällaista lähtee pakottamaan uskonnon tai joidenkin ideoiden
kautta, että "teidän pitää luopua siitä ja siitä" - teidän ei tarvitse luopua. Te luovutatte sisältänne. Jos ette ole kiintyneitä, olette
luopuneet. Tämä teillä tulisi olla, ja jos te kaikki nautitte anteliaisuudesta ja auttamisesta, ei mikään ole hienompaa! Tunnen
ihmisiä, jotka ovat hyvin rikkaita, mutta heiltä puuttuu anteliaisuus. Se on yksi Kuberan ominaisuuksista. Ehkä Hän ymmärtää
pankkitoimintaa, mahdollisesti. Siihen aikaan ei ollut pankkeja, mutta näin varmaan on, koska tapa, miten Hän hoitaa pankkeja,
näyttää Minusta siltä, kuin Hän johtaisi niitä, ja sen takia pankeilla ei edelleenkään ole ongelmia. En tiedä.

Hän on erittäin etevä, hyvin älykäs, hyvin valpas, mikä on tärkeää, jos on tekemisissä rahan kanssa -- vaikka Hän olikin täysin
kiintymätön rahaan. Katsokaa, millainen Hänen elämänsä oli. Hän eli lapsuutensa gurunsa seurassa, ja Hänen tehtävänään oli
viedä lehmät kylän ulkopuolelle laiduntamaan. Näin Hän eli lapsuutensa, ja myöhemmin Hän leikki toisten poikien kanssa, jotka
myös paimensivat ja eli aivan tavallisessa perheessä. Hän ei ollut koskaan rahan perään. Hänellä oli tapana varastaa voita,
koska kylän naiset möivät sitä Kamsan sotilaille. Hän söi voin, että naiset eivät voineet viedä sitä sotilaille. Kuvitelkaa, sellainen
pieni poika kuin Hän. Oikeastaan Hän antoi naisille opetuksen. Nämä naiset olivat ahneita ja halusivat antaa voin näille kamalille
sotilaille, ja niin Hän söi kaiken voin itse.

Kaikessa, mitä Hän teki, saattoi nähdä äärimmäistä anteliaisuutta. Kaikessa älykkyydessään Hän oli hyvä. Ja Hän tappoi oman
setänsä, mutta Hänelle se ei ollut tärkeää, niin kutsutut sukulaissuhteet eivät olleet tärkeitä. Mutta nyt näkee erityisesti Intiassa,
että sukulaissuhteet ovat hyvin tärkeitä. Isä on varas, poika on varas, pojanpoika on varas, kaikki ovat varkaita -- voitteko
kuvitella! Jos perheessä on yksikin varas, niin kukaan hänen jälkeläisistään ei ole rehellinen. Se on hyvin kummallista, mutta
ahneus luikertaa heidän mieliinsä, niin että he eivät pidä sitä niin tärkeänä. He ajattelevat, että varastaminen on ainoa tapa elää.
Intiassa on kuitenkin hyvin rehellisiä ihmisiä. Meidän palvelijamme, esimerkiksi, eivät koskaan varasta mitään, eivät ikinä.

En tiedä, he eivät järkeile asiaa, se on tottumusasia. He eivät koskaan varasta mitään -- yllättävää kyllä. Miksi he eivät varasta?
He ovat tyytyväisiä elämäänsä, he eivät halua muuttaa sitä. He eivät halua mitään sellaista kamalaa, josta saattaa joutua
vankilaan. Mutta he eivät tiedä, he eivät edes ajattele sellaista; he eivät vain tee sellaista. Miksi? Koska he tietävät mitä on
häpeä. Köyhempien ihmisten häpeäntunne on hyvin kehittynyt. Tällaisessa yhteisössä kunnioitetaan suuresti rehellisiä ihmisiä,
ja he ovat kaikki rehellisiä.

Joukossa saattaa olla joku epärehellinen, mutta tällaista ihmistä ei kunnioiteta, koska he ajattelevat, että itsekunnioitus on
kaikkein tärkeintä. Voitteko kuvitella näitä köyhiä ihmisiä? He saavat ruokaa kerran päivässä, mutta heille itsekunnioitus on
kaiken yläpuolella. Joten kolmas ratkaisu tällaiseen typerään ahneuteen on oma itsekunnioitus. Miksi pitäisi varastaa, miksi
pitäisi omistaa mitään varastettua, tai miksi pitäisi omistaa mitään sellaista, joka kuuluu toiselle ihmiselle? Jos sisällänne on
hyvä itsekunnioitus, ette koske mihinkään toisen omaan. Jos kerran palvelijat voivat tehdä sen, niin miksi eivät ihmiset, jotka
ovat varakkaampia? Luulen, että heille kehittyy korkeampi luonteenlaatu, jossa heidän oma itsekunnioituksensa on paljon
tärkeämpi kuin kaikenlaiset muut asiat, jotka saattavat tyydyttää heidän ahneuttaan. Ahneudessa on sellainen piirre, että se ei



ole koskaan tyytyväinen. Ei koskaan.

Olen nähnyt, kuinka joskus niin rikkaista ihmisistä on tullut hyvin köyhiä. Heille elämä on muuttunut helvetiksi. He eivät voi elää
ilman suurta prameilua ja showta. Mutta he eivät ymmärrä, että se ei ollut aitoa. He vain tuntevat itsensä täysin maahan
poljetuiksi, kun ovat menettäneet rahansa. Sitten on ihmisiä, jotka haluavat saada rahaa; he tekevät kaikkensa, mutta eivät saa
rahaa. Se on kumma asia, mutta voimakin on samanlainen. Jos teillä on omat voimanne, ette haikaile tällaisten voimien perään.
Mutta ihmiset haluavat valtaa, koska he haluavat rahaa, ja rahan avulla he saavat valtaa -- voitteko kuvitella? Millä tasolla ihmiset
oikein ovat?

Millä evoluution tasolla he ovat? He kiertävät kehää rahan ympärillä. Se on Nabhi Chakra, jonka pitää tulla paremmaksi, joka
antaa teille tyytyväisyyden. Jos teidän Nabhi Chakranne on tyytyväinen, olette saavuttaneet Kuberan tilan. On hyvin tärkeää
nähdä, että oman Nabhin pitää olla tyytyväinen. Meissä on monia erilaisia asioita, mutta Minusta tuntuu nyt, että pahin on
ahneus Ja jos se saadaan tavalla tai toisella hoidettua, tuotua oikealle tasolleen, niin uskon, että maailma tulee paljon
paremmaksi.

Jumala siunatkoon teitä.  
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Joulupuja, 25.12.2002 Ganapatipule

Hyvää joulua kaikille! Sahaja Yogan mukaan Kristus asustaa Agnya-chakrassanne. Hänen elämänsä tuo esiin ominaisuuksia
henkilöstä, joka on oivaltanut sielu, ja Hän kertoo omalla elämällään, että meidän ei pidä millään tavalla olla ahneita tai
himokkaita. Nykyajan ihmisten ahneus kaikkialla maailmassa on todella tyrmistyttävää. Jo pienestä pitäen lapsemme ovat
oppineet pyytämään itselleen kaikenlaista. Vain täydellinen tyytyväisyys elämässä voi antaa sellaisen tyyneyden, sellaisen
tasapainon, joka ei tavoittele tavaroita. Nykyään Intiakin on muuttunut hyvin länsimaiseksi siinä mielessä, että ihmiset haluavat
itselleen kaikenlaista. Itse asiassa Amerikassa samanaikaisesti ihmiset ovat alkaneet kiinnostua henkisyydestä. He hakeutuvat
henkisyyteen, koska ajattelevat, että eivät ole löytäneet tyytyväisyyttä mistään. Meidän pitää ottaa oppia Hänen elämästään,
Kristuksen suurenmoisesta elämästä. Ensinnäkin Hän syntyi pieneen majaan, sellaiseen, joita näitte paljon tänne tullessanne,
täysin tyytyväisenä, ja Hänet laitettiin kehtoon, joka oli täytetty hyvin kuivalla heinällä. Voitteko kuvitella? Ja sitten Hän uhrasi
elämänsä ristillä. Koko elämä on kertomusta uhrauksesta, sillä Hänellä oli voima, hengen voima, jonka avulla Hän saattoi uhrata
mitä tahansa. Hän jopa uhrasi oman elämänsä. Ymmärrätte siis, että Kristuksen suuruus tuli Hänen suurenmoisesta henkisestä
persoonastaan. Tätä samaa Kristusta palvotaan kaikkialla maailmassa, erityisesti länsimaissa, ja voitte vain hämmästellä,
kuinka ihmiset juoksevat tavaroiden perässä. Heidän kaikki teollisuutensa perustuu siihen, ja kerrotaan suuria tarinoita suurista
voitoista, ja ihmiset leveilevät varakkuudellaan. He kantavat ristiä kaulassaan näyttääkseen, että ovat kristittyjä. Ensiksikin
kenenkään ei pitäisi pitää kaulassaan ristiä, jolle Kristus ristiinnaulittiin. Mutta ihmiset koristavat itseään tällaisella
tekopyhyydellä, ja ovat täysiä vastakohtia Kristukselle.

Lisäksi heidän vaimonsa ja lapsensa ovat kaikki hyvin ahneita. Heidän pitää saada sitä, ja heidän pitää saada tätä. Mutta nyt
Intiakin on menossa hyvin paljon samaan suuntaan. Ja mitä he haluavat itselleen? He luulevat, että saadessaan kaiken tavaran
ympärilleen, heidän elämänsä on mukavaa. Se ei pidä paikkaansa. He haluavat koko ajan vain lisää, eivätkä pysty nauttimaan
siitä, mitä ovat saaneet. On hyvin yllättävää, että Amerikan kaltaisessa maassa, jossa ei ollut korruptiota, mutta siellä on ollut
ihmisiä, jotka ovat ansainneet valtavia summia, ja heidän pitäisi olla Kristuksen seuraajia. Se käy yli ymmärrykseni. Intia on
joskus aikoinaan ollut todellinen pyhimyksien maa, jossa pyhimyksiä kunnioitettiin, mutta nykyään Intia on vajonnut alas
sellaiselle ahneuden tasolle, että näitä ihmisiä on mahdotonta ymmärtää. Eivätkä he juurikaan seuranneet Kristusta. Ne, jotka
seurasivat Kristusta, myös täällä asuvat kristityt, ovat kaikkein pahimpia. He ovat omaksuneet kaikenlaisia länsimaisia
elämäntapoja ja ahneutta ja kutsuvat itseään kristityiksi. Mutta Kristus on näyttänyt, että emme tarvitse mitään tässä
maailmassa. Hän on niin suuri persoona, niin suuri inkarnaatio, jota kunnioitetaan kaikkialla, koska Hänen uhrautumisensa
voima oli kaikkein korkein, ei siksi, että Hänellä olisi ollut hieno auto tai suuri talo, vaan ainoastaan siksi, että Hän oli niin nöyrä.
Hänen elämänsä oli hyvin merkittävä. Nykyäänkin Hän on monien sydämissä, vaikka Hän oli syntyjään hyvin köyhä, ja oli köyhä
vielä ristillä kuollessaankin. Ne ihmiset, jotka juoksevat rahan perässä, eivät ole mitään kristittyjä, eivät ole lähelläkään Kristusta.

Ja kuinka onnellinen ja iloinen Hän oli. Hän auttoi köyhiä, Hän auttoi apua tarvitsevia, koska ymmärsi heidän ongelmansa, koska
pystyi tuntemaan heidät. Hän yritti auttaa kaikenlaisista sairauksista kärsiviä ja vähäosaisia, kun taas tämän päivän maailmassa
on keksitty, että autetaan maita sotimaan. He loivat kristillisyyden sotimista varten. Mitä kristinusko tekee tässä maassa? Sillä
yritetään vain saada aikaan suuri voima, että saataisiin paljon kristittyjä. Olen kuullut monelta suunnalta, kuinka he yrittävät
käännyttää ihmisiä kristinuskoon. Kristus ei itse käännyttänyt ainoatakaan ihmistä. Hän halusi antaa muutoksen, niin kuin tekin
sen olette saaneet, mutta ei yrittänyt muuttaa ihmisten uskontoa tai syntymämerkkejä. Ja Hän sai vain tällaisia kelvottomia
kolmannen luokan ihmisiä, jotka tyydyttävät himoaan ja ahneuttaan. Olen itsekin joskus huolissani ja toivon, että seuraajani ja
lapseni eivät tekisi mitään, mikä on anti-sahaj, mikä on sahaj-periaatteita vastaan. Yksi näistä sahaj-periaatteista on se, että on
autettava ihmisiä, jotka ovat maahan poljettuja, niitä, jotka eivät ole vielä saaneet Oivallustaan. Teidän on annettava heille
Oivallus. Meidän ei pidä mennä maailman mukana ja alkaa auttaa ihmisiä, jotka saattavat maailman perikatoon. Jos haluamme
pelastaa tämän maan, jos haluamme pelastaa koko maailman, meidän on tultava Kristuksen kaltaisiksi. Kehittäkää
uhrautuvaisuutta itsessänne. Sen tulee olla hyvin voimakas asia, koska olette kaikki oivaltaneita sieluja. Yrittäkää kehittää
itsessänne toisten auttamisen ominaisuutta. Olen tavannut elämäni aikana monia suuria henkilöitä, jotka ovat aina olleet
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valmiita antamaan niille, jotka elävät puutteessa. He ovat olleet suuria luonteeltaan, mutta eivät ole koskaan saaneet suurta
tunnustusta tai muuta, vaan olivat vain iloisia, jos pystyivät auttamaan muita. Se on hyvin surullista tänä päivänä tässä maassa,
jossa niin moni ihminen on uhrannut henkensä saadakseen itsenäisyyden ja vapauden. Ja nyt tänä päivänä samojen ihmisten,
tai eivät samojen, vaan ehkä heidän lastensa, pitäisi hallita maata, heidän pitäisi johtaa sitä, mutta he haalivatkin vain rahaa
itselleen. Miten tällainen tilanne on päässyt syntymään? Tässä maassa on ollut paljon äärimmäisen uhrautuvaisia ihmisiä. He
olivat johtajia. Kuinka moni teistä on sellainen? Kuinka moni teistä haluaa jakaa omastaan muille? Mitä olette valmiita tekemään
muiden auttamiseksi? On surullista, että kristityt kansat eivät ole seuranneet Kristusta, ja meistä on nyt tulossa samanlaisia. En
tarkoita sitä, että emme voisi tehdä bisnestä, tai että emme saisi rikastua. Sen voi tehdä, mutta kaiken keskellä on muistettava
kenelle sitä tekee. Mitä aikoo tehdä rahalla? Mitä aiotte tehdä tällä rahalla? Oikeastaan meidän pitäisi miettiä, olemmeko yhden
vuoden aikana luopuneet jostakin tavarasta ja antaneet sen muille. En myöskään halua teidän ristiinnaulitsevan itsenne, se on
vähän liikaa, mutta voisitteko uhrata edes hieman mukavuudestanne muiden hyväksi? Sahaja-joogien on oltava äärimmäisen
kilttejä, kilttejä ja rakastavia. Jos ette ole, ette ole sahaja-joogeja. Ensiksi teidän pitää olla kilttejä ja rakastavia ja ymmärrettävä
ympärillänne olevia ongelmia ja pyrittävä auttamaan niin monia kuin pystytte. Mutta niin ei tapahdu. Sahaja-joogit eivät itsekään
ymmärrä oman elämänsä arvoa. He kulkevat samaa tietä kuin Kristuskin. He ovat oivaltaneita sieluja. Heillä on oltava sellainen
tunne.

Heidän pitää tuntea ykseyttä kaikkien muiden ihmisten kanssa, ja heidän on tunnettava Kristuksen tekemä uhraus sisällään; Hän
uhrasi elämänsä tehdäkseen Agnyastamme paremman, poistaakseen egomme, taistellakseen sitä vastaan. Mutta me olemme
niin egoistisia. Kaikki Hänen työnsä on mennyt hukkaan, sitä ihmiset eivät ymmärrä eivätkä he omaksu itselleen Hänen
luonnettaan ja elämäänsä. Se on paha asia. Hänen viestinsä on tärkeä kaikille meille, jotka olemme oivaltaneita. Hän on todella
suuri esimerkki. On niin paljon tehtävää. Kuten tiedätte, ajattelen koko ajan hädänalaisia ja olen aloittanut monia projekteja.
Tunnette ne varsin hyvin. Äskettäin aloitin projektin turvattomien naisten ja orpolasten hyväksi Delhissä. Sijoitin siihen itse
suurimman osan, mutta aivan loppuvaiheessa ajattelin: "Miksi ei voisi pyytää sahaja-joogeja antamaan rahaa projektin loppuun
saattamiseksi?" Ja he antoivat rahaa. Minun on onniteltava Delhin joogeja, kun he näyttivät esimerkkiä muille sahaja-joogeille.
Olin ihmeissäni, miten he pystyivät saamaan kokoon niin paljon tätä projektia varten. Emme huomaakaan, kuinka naiset joutuvat
kärsimään maassamme, kuinka heitteille jätetyt naiset joutuvat kärsimään. Miehet ovat hylänneet heidät ilman heidän omaa
syytään. Noin vain, jostakin mielijohteesta heidät jätetään kadulle lapsineen. Muslimien joukossa tämä on pahinta. Tunsin hyvin
vahvasti, että Minun oli tehtävä jotakin, oli ainakin saatava ihmisten huomio kääntymään heidän kohtaloonsa ja ongelmaansa,
että he voisivat päästä taas jaloilleen ja ansaita itse elantonsa. Minusta kaikkien sahaja-joogien velvollisuus on kulkea ja katsoa
kuka tarvitsee apuanne. Älkää eläkö vain itsellenne, ansaitko rahaa itsellenne, hankkiko vaurautta itsellenne, vaan yrittäkää
auttaa. Auttakaa niitä, joita todella voi auttaa, jotta he sanoisivat: "Sahaja-joogit auttoivat heitä." Minulla on paljon ideoita, kuinka
ihmisiä voi auttaa, ja aion kokeilla niitä sillä rahalla, mitä Minulla on käytettävissäni, mutta toivon, että te päättäisitte tehdä jotain
heidän hyväkseen. Erityisesti tämä maa on jakautunut ainakin kahteen osaan, joista toiset ovat rikkaita ja toiset hyvin köyhiä.
Nämä hyvin köyhät saavat sydämeni kouristumaan, kouristumaan kivusta. En tiedä, miten voisin auttaa heitä. Se on hyvin laaja
joukko. Mutta jos teette päätöksen, voitte kulkea ja katsoa ympärillenne. Voitte katsella ja löytää keinoja, joilla näitä
äärimmäisen köyhiä ihmisiä voidaan auttaa. He todella tarvitsevat teidän apuanne, ja te pystytte auttamaan. Mahalakshmin
siunausten myötä teillä on keinot siihen. Yrittäkää auttaa köyhiä. Yrittäkää auttaa ihmisiä, jotka ovat suurissa vaikeuksissa.
Tiedän, että he eivät ole sahaja-joogeja; älkää odottako heidän muuttuvan sahaja-joogeiksi, he eivät pysty siihen. Kuinka monta
sahaja-joogia oli Kristuksen aikana? Kuinka monta ihmistä pystyi ymmärtämään ihmisten ongelmien syvyyden? Mutta Kristus
pystyi ja Hän uhrasi elämänsä ihmisten syntien takia. Voitteko kuvitella? Tänään voimme viettää Hänen syntymäpäiväänsä
suurella ilolla. Mutta millaisen syntymän ja millaisen elämän Hän saikaan kokea. Kukaan ei haluaisi sellaista elämää itselleen.
Mutta meidän on ymmärrettävä sen perusolemus. Ahneus on hulluutta. Ahneudelle ei tule loppua. Ahneet ovat ahneita koko
ajan. He haluavat rahaa, he haluavat sitä, he haluavat tätä. Miksi ei voisi katsoa, mitä muut tarvitsevat? Koska olemme
kollektiivisessa tietoisuudessa, meidän pitäisi ymmärtää, mitä voimme tehdä näiden ihmisten hyväksi. Tiedän, että se on
vaikeaa näinä moderneina aikoina, kun kaikkialla pyörii mainoksia, mutta me olemme sahaja-joogeja.

Meidän on oltava normaaleja ihmisiä. Meidän on kohdattava asiat niin kuin pyhimys ne kohtaa, ja pyrittävä hävittämään kaikki
paha erityisillä voimillamme. Tänään on suuren ilon päivä Minulle ja kaikille teille. Samalla näen myös Kristuksen elämän, joka oli
niin lyhyt ja niin vaikea. Ei köyhyyden takia, vaan vihan ja niiden kärsimysten takia, joita Hän joutui kokemaan. Köyhyys ei Häntä
haitannut, Hän ei kirjoittanut siitä mitään. Hänestä tuntui pahalta se, kuinka huonosti ihmisten asiat olivat ja kuinka ahdistuneita



he olivat, ja Hän otti kaiken sen tuskan itsensä kannettavaksi ratkaistakseen ongelman. Hän loi kristityt, mutta kaikki, mitä he
tekevät on mieletöntä, täysin mieletöntä. Sillä ei ole mitään merkitystä. Se ei mitenkään liity Kristuksen elämään eikä se liity
mitenkään Hänen suuren työnsä rikkauteen. Kun nyt juhlimme Hänen syntymäpäiväänsä, meidän pitää myös juhlia Hänen
kykyään uhrautua, Hänen voimaansa rakastaa. Sahaja-joogeista on tullut oikein hyviä ihmisiä ja hyvin rakastavia, ei
epäilystäkään, mutta ahneutta saattaa silti olla jäljellä. Ahneudelle ei tule loppua. Minun on kerrottava, että olen tavannut ihmisiä,
jotka ovat täysiä hulluja. Esimerkiksi Amerikassa näitä ihmisiä löytyy jokaisen organisaation ja yhtiön huipulla, ja he ovat niin
rikkaita, että heillä on 25 lentokonetta ja yli 50 autoa. Matkustavatko he kaikilla näillä 50 autolla? Miten he matkustavat niillä?
Yksi jalka yhdessä ja toinen toisessa autossa? Mutta heillä oli, ja kaikkea muuta hulluutta, ja he sanoivat... nyt heillä ei enää ole
mitään sanottavaa, sillä kaikki on takavarikoitu. Mitä tällaisen mielenlaadun omaaville ihmisille voi tehdä? Eikö ole hulluutta
omistaa 25 lentokonetta ja yli 50 autoa? Ja he ajattelivat pelkästään itseään, omassa typeryydessään. Kun he kuolevat, kaikki
tämä katoaa. He taistelevat jonkin amerikkalaisen asian puolesta, hyvin outoa. Ymmärrättekö nyt, mihin ahneus meidät johtaa?
Oli eräs tapaus, jossa hyvin nuori tyttö nai hyvin vanhan miehen, hyvin vanhan. Ja kun tämä vanha mies kuoli, hän jätti kaikki
rahansa tälle nuorelle naiselle. Vanhuksen poika tuli julkisuuteen ja väitti: "Olen ollut vuosikaudet hänen poikansa, miten tämä
nainen saakin kaikki rahat?" Nainen sai useita miljardeja, mutta halusi saada kaiken, joten hän selitti: "Olen tehnyt niin paljon
mieheni hyväksi. Tämän vanhan miehen takia olen joutunut uhraamaan niin paljon", ja kaikkea sellaista. Ihmiset voivat olla
todella häpeämättömiä, he eivätkä lainkaan häpeä sitä, että vaativat rahaa, rahaa, rahaa ja mukavuuksia, mukavuuksia,
mukavuuksia. Ihmisiä on todella vaikea ymmärtää. Kun he kerran ovat lähteneet oudoille teille, he voivat mennä vaikka kuinka
pitkälle. He eivät tiedä, miten ollaan uhrautuvia. Olen nähnyt, kun Gandhiji pyysi ihmisiä uhrautumaan, silloin kaikki naiset
antoivat pois korunsa. He antoivat oman elämänsä. He menivät vankilaan ja tekivät kaikenlaista saavuttaakseen maalleen
itsenäisyyden. Ja millaisen itsenäisyyden he saivat? Välittömästi kaiken maailman kelmit nousivat valtaan. Kaiken maailman
varkaat nousivat valtaan. Mitä sellaiselle maalle voi sanoa, jossa kaikki suuri ja jalo annetaan valua hukkaan? Oletteko olleet
jaloja? Kysykää itseltänne, oletteko olleet jaloja? Oletteko auttaneet muita? Kristuksen elämästä meidän pitää tietää, että Hän eli
köyhyydessä. Hän oli kuninkaiden kuningas, mutta eli köyhyydessä, arvokkaasti, ja Hän teki kaikkensa niiden hyväksi, jotka olivat
syntisiä, jotka olivat ahdingossa, Hän teki niin paljon, aivan yksin. Nyt teitä on hyvin paljon. Teidän kaikkien pitää tehdä jotakin.

Älkää eläkö niin kuin nämä yritysjohtajat, vaan yrittäkää ymmärtää, että teidän on uhrattava jotain omista tuloistanne, jotain
omista ylellisyyksistänne oman maanne hyväksi, koska olette sahaja-joogeja. Ette ole tavallisia ihmisiä. Olette saaneet
Oivalluksenne. Eli mitä aiotte tehdä? Aiotteko vaatia rahaa kaikilta, vai aiotteko antaa rakkautta kaikille? Antakaa Minun kuulla
kertomuksia sahaja-joogeista, jotka antavat rakkautta ja myötätuntoa. Olen pahoillani, että Minun pitää tänään, Hänen
syntymäpäivänään kertoa Hänen elämästään, joka oli muuten hyvin tuskainen. Meidän pitää ymmärtää, että näin loistokaan
persoonan, näin suuren sahaja-joogin täytyi kohdata niin paljon ongelmia elämässään, ja että Hänen oma väkensä aiheutti
Hänelle vaikeuksia. Hänelle läheiset ihmiset yrittivät käyttää tilannetta hyväkseen. Minullakin on kokemusta sahaja-joogeista,
jotka hyötyivät Sahaja Yogasta ja yrittivät aiheuttaa Minulle harmia. He ovat yrittäneet hyötyä Minusta rahallisesti. Kaikki tietävät,
että heidän arvojärjestelmänsä on huono, joten miten heitä voidaan kutsua oivaltaneiksi? Meidän on siis ajateltava, missä
voimme auttaa toisia, mitä voimme tehdä toisten hyväksi. Tämä on yksi niistä asioista, joka meidän on opittava Kristuksen
elämästä. Itse asiassa olen syntynyt kristittyyn perheeseen, ja sain selville kristityistä, että he olivat äärimmäisen ilkeitä, alhaisia
ihmisiä. He vehkeilivät toisiaan vastaan ja olivat hyvin rahanahneita. Kun isäni meni vankilaan, he heittivät meidät ulos kirkosta.
Onko rakkaus omaa maata kohtaan syntiä? Niin he tekivät. Kun isäni palasi, ja hänet nimitettiin Nagpurin pormestariksi, he olivat
hänen suurimpia ihailijoitaan. He järjestivät oikein paraatin. Isäni vain hymyili sille ja sanoi: "Katsokaa näitä tyhmiä ihmisiä."
Tällainen on täydellistä tyhmyyttä, ja tällaisen ahneuden ja tyhmyyden on loputtava. Ihmiset juoksevat rahan perässä, he
juoksevat aseman perässä, jotkut juoksevat myös hyvin pahojen asioiden perässä. Eivät sahaja-joogit, mutta nämä ihmiset kyllä.
Mutta sahaja-joogienkin joukosta olen löytänyt hyvin rahanahneita ihmisiä, ja he ovat hankkineet rahaa Sahaja Yogan avulla.
Olen todella onneton raha-asioissa, en ymmärrä rahaa, joten Minua oli helppo huijata. Hyvä, ei sillä väliä. Vaikka he huijasivat
Minua vuosikausia, ei sillä ole väliä. Minkä sille voi? Mihin Minä rahaa tarvitsisin? Siinäpä ongelma. Ongelma on siinä, että jos ei
ole varovainen, jos ei ole kovin rahanahne, toiset voivat huijata rahasi. Minä sanon: antaa heidän huijata. Tehkööt mitä lystäävät,
mutta en pysty sellaiseen, että haalisin ihmisiä mukaan rahan takia, en pysty.

Hyväksyn kaikki tilit, joita Minulle esitetään. Uskon kaiken, mitä Minulle kerrotaan. Tiedän, että sellainen on syntiä. Se on väärin.
Jos ihmiset eivät ole siitä tietoisia, en voi sille mitään. Kaikki sellaiset ihmiset joutuvat perikatoon. Tiedän sen. Mutta minkä sille
voi, jos he eivät itse sitä ymmärrä? Että tehdään rahaa Sahaja Yogalla, voitteko kuvitella? Todella tyhmää sellainen. Se on hyvin



yleistä, hyvin paha asia. Haluan teidän kaikkien olevan rahan yläpuolella, kaiken maallisen yläpuolella, eikä teidän tarvitse
koskaan nähdä nälkää. Teillä ei koskaan tule olemaan ongelmia. Mutta älkää sekaantuko tällaisiin typeryyksiin. Tämä on
Jumalan työtä, eikä teidän pidä tehdä sillä rahaa, ei millään tavalla. Joten meillä on paljon opittavaa Kristuksen suurenmoisesta
elämästä; Hän syntyi hyvin nöyränä, ja Hän teki todella suuria asioita. Hän yritti saada Agnyamme parempaan kuntoon, ja jos
nytkin vain ajattelette Häntä, Agnyanne tulee kuntoon. Kaikki sen ongelmat häviävät. Tiedän, että sahaja-joogeissa on ihmisiä,
jotka ovat pyrkyreitä, jotka koko ajan tuovat itsensä esille. Mitä varten? Mitä te haluatte? He säheltävät koko ajan, niin kuin kaikki
muutkin tyhmät ihmiset. Jotta sisällään voisi tuntea tyytyväisyyttä, kuten Kristus, on meditoitava, tutkiskeltava itseään ja
selvitettävä: "Olemmeko tyytyväisiä?" Teidän on oltava hyvin tyytyväisiä elämäänne, muuten Sahaja Yogasta ei ole mitään
hyötyä, Itseoivalluksesta ei ole mitään hyötyä. Siunaan teidät Sydämestäni, että omaksutte Kristuksen luonteen malliksi
itsellenne ja ymmärrätte maailman ongelmat, koko maailman ongelmat, omina ongelminanne. Jumala siunatkoon teitä!
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Tänään me palvomme Shri Shivaa, Sadashivaa.

Hänen persoonansa ominaisuus on anteeksianto. Hänen suuren anteeksiantonsa ansiosta moni meistä on pysynyt elossa,
muuten tämä maailma olisi tuhoutunut, ja moni olisi uupunut, sillä tiedätte missä kunnossa ihmiset ovat. He eivät ymmärrä mikä
on väärin ja mikä oikein. Sen lisäksi he eivät pysty antamaan anteeksi. He jatkavat edelleen virheiden tekemistä, mutta he eivät
pysty antamaan muille anteeksi. Tätä meidän pitäisi oppia Shri Sadashivalta. Tänään palvomme Shri Sadashivaa. Hän on
anteeksiannon ruumiillistuma, niin voimallinen, että kukaan ei pysty nousemaan Häntä vastaan. Hän antaa anteeksi kaikki
virheemme, mitä tahansa ne ovatkin. Jos Hän ei anna, Hän voi hävittää maailman, koska Hänellä on sisällään tuhoava voima,
joka voi pyyhkäistä pois koko luomakunnan.

Vaikka anteeksianto onkin Hänen luonnollinen ominaisuutensa, tämä tuhon voima saattaa myös herätä Hänen sisällään. Ajan
mittaan Hänen anteeksiantonsa voima kasvaa kunnes se on täysin kehittynyt, ja lopulta Hän alkaa tuhota. Aluksi meidän on
saavutettava Hänen anteeksiantonsa ominaisuus. Ihmisinä kykenemme antamaan anteeksi tiettyyn rajaan asti, mutta siitä
huolimatta suutumme ja alamme riidellä. Mutta miten Hän, anteeksiannon ruumiillistuma saavuttaa pisteen, jossa Hänen
tuhoava voimansa alkaa herätä? Miten se tapahtuu? Kun Hänen voimansa on herännyt, Hän pystyy hävittämään myös itsensä,
koko universumin ja kaiken sen, minkä Hän on jo luonut. Ihmisten pitää siis muistaa, että jos emme ole oppineet antamaan
anteeksi ja anteeksianto ei ole vakiintunut sisällämme, tämä tuhoava voima tulee heräämään joku päivä. Silloin tuhoamme
samalla kaikki läheisemmekin. Siksi pitäisi aina pitää mielessä, että ei ole tarpeellista suuttua toisille turhan takia.

Teillä ei ole minkäänlaista oikeutta suuttua toisille. Jos Shivakaan ei suutu, miksi teidän pitäisi? Mutta ihmiset suuttuvat hyvin
usein ja todella pahasti. Eläimet eivät koskaan suutu sillä tavalla. Ne eivät vihastu ilman syytä. Niinpä suuttuessamme pikku
asioista meidän pitää aina muistaa, että Shri Shivan voima on myös meidän sisällämme. Kun unohdamme, että Shiva on
sisällämme, se juuri saa meidät suuttumaan ihmisille emmekä pysty antamaan anteeksi heidän vikojaan ja virheitään. Mikä
sitten saa meidät toimimaan tällä tavalla, ja mitä tällainen ihminen voi saavuttaa? Aina, kun jotain suurta on tapahtunut jossakin,
ihmiset ovat alkaneet tuhota toisiaan ylpeyden ja ylimielisyyden takia. Tällainen tuhoamisen halu oli ennen vielä vahvempi, kun
ihmiset vainosivat toisiaan ilman mitään syytä.

Meidän ei tarvitse miettiä mistä ja miksi tällainen asenne on syntynyt. Ainoa asia, joka meidän pitää muistaa on se, että emme
kiinnitä huomiotamme sellaiseen alhaiseen asiaan. Jos voisimme elää rauhassa, jos voisimme nähdä rauhaa kaikkialla,
voisimme tehdä omasta elämästämmekin rauhallisen. Mutta asian ydin on siinä, että ihmiset eivät pysty hillitsemään itseään.
Sen lisäksi he tuntevat mielihyvää suuttuessaan ja rangaistessaan, että jopa eri maatkin saattavat osallistua sellaiseen. Jos joku
ihminen alkaa riidellä jonkun ulkomaalaisen kanssa, kaikki muut alkavat tukea häntä eikä kukaan halua keskustella, vaan kaikki
haluavat riidellä. Ihmisen viehtymys tällaiseen on kummallista. Kuinka joku voi olla onnellinen siitä, että suuttuu jollekin, haluaa
sortaa, taistella tai tappaa? Voitte nähdä sen itse. Kuivitelkaa, että matkustaessanne näette tielle kokoontuneen väkijoukon.

Mitä teette? Jotkut saattavat liittyä väkijoukkoon, jotkut jäävät vain katselemaan. Joskus tällaiset kummalliset
tunteenpurkaukset ovat merkki siitä, että sisällämme oleva Shri Shivan voima purkautuu ulos. Kun tätä voimaa palvoo täydestä
sydämestään, ihmisen kiukku ja viha saadaan poistettua. Sitä pidetään suotuisana asiana, koska Shri Krishnakin on vihoissaan
antanut tällaisen voimannäytteen. Koko luomakunta on syntynyt tällaisesta purkauksesta. Mutta ihmiset ovat hyvin ylpeitä
aikaansaannoksistaan ja pitävät sen takia itseään hyvin voimakkaina. Siitä olen teille hyvin vihainen. En näe
käyttäytymisessänne mitään inhimillistä kauneutta. Suuttuminen pienistä asioista on hyvin tyypillistä.

Kiukustutte hyvin helposti ettekä hyväksy toisten heikkouksia. Tällainen viha voi aiheuttaa monenlaisia ikävyyksiä - sotia voi
puhjeta, koteja tuhoutua ja maita joutua hävitetyiksi. Joka ikinen päivä näen vihan ja raivon vain lisääntyvän ja ihmisten
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julistavan siitä ylpeinä. Tiedän, että haluaisitte Minun puhuvan vain englanniksi. Mutta englantia osaamattomien määrä on teitä
suurempi. Haluan kertoa, että on hyvin tärkeää ymmärtää, kun palvotte Shri Shivashankaria, että Hän on anteeksiannon
täydellinen ruumiillistuma. Hän antaa anteeksi. Hän antaa kaiken anteeksi hyvin kauniilla tavalla. Aivan kuin antaisi anteeksi
pienille lapsille. Hän antaa anteeksi.

Hän ei suutu. Hän ei hermostu kovin helposti. Meillä on myös tietynlaisia ennakkoasenteita. Jos esimerkiksi intialainen nainen
puhuu, ihmiset eivät pidä siitä. Nainen ei saa puhua, vain mies saa. Eikä nainen saa koskaan lyödä - nainen ei saa koskaan lyödä
miestä, vaikka mies tappaisi vaimonsa. Tämä on hyvän vaimon tai naisen tunnusmerkki Intiassa. Voitte vain kuvitella kuinka
miehet liikkuvat mielivaltaisuuden rajoilla. Kaikki tällaiset heille annetut erioikeudet ovat vaarallisia ja tuhoisia koko
yhteiskunnalle. Samaa olen huomannut ulkomaillakin.

Siellä miehet hakkaavat vaimojaan, tappavat vaimojaan - mitä kaikkea he tekevätkään. Koska he ovat naimisissa, he ajattelevat,
että heillä on oikeus odottaa kaikkea hyvää vaimoiltaan, kun taas itse eivät ole lainkaan hyviä, vaan piinaavat vain vaimojaan.
Sen lisäksi kouluissakin opettajat kohtelevat oppilaita huonosti, ja oppilaat omaksuvat sen. Myöhemmin he sitten jatkavat
perinnettä pieksämällä ja kiusaamalla muita. Joka kerta kun sanotte, "nyt minä suutun", sanokaa itsellenne, että olette väärällä
tiellä. Olen monta kertaa sanonut monelle teistä, että vihastuksellaan mahtaileminen on todella paha asia, koska se on kuin
mahtailisi synnin tekemisellään. Ne ovat syntejä. Voin ymmärtää, jos jotkut ovat juoppoja, hulluja, tai mielipuolia. Mutta hullu
ihminen, joka voi muuten olla hyvin järkevä, voi olla hyvin raivokas ja vaarallinen. On vaikea sanoa mistä tällaiset ominaisuudet
tulevat, sillä kenelläkään Jumalolennolla ei ollut mitään tällaista. He eivät kiivastu yhtäkkiä täysin syyttä, ja jos kiivastuvatkin,
siihen täytyy olla hyvin vahva hävittämiseen liittyvä syy.

Mutta voin ymmärtää Heitä, sillä Heidän täytyy pitää yllä tätä maailmaa ja heidän täytyy pitää huolta niistä, joiden olisi tarkoitus
olla ihmisiä. Mutta olen joskus huomannut ihmisten olevan pahempia kuin eläimet. He ärsyyntyvät aivan pienestäkin. Mikä
siihen on syynä? Miksi olette vihaisia? He puolustelevat sitä täysin järjettömillä syillä. Olette tulleet tähän maailmaan nauttimaan
rauhasta ja ilosta. Ilmaan rauhaa ei voi olla iloa. Jos ette voi antaa rauhaa toisille, kuinka voitte iloita? Tapa, jolla ihmiset
kohtelevat toisiaan ylimielisesti, on todella yllättävää; mitä he oikein ajattelevat itsestään?

Miksi heidän pitää halveksia muita ihmisiä? On mahdotonta ymmärtää, että joku voi menettää malttinsa aivan mitättömän asian
tähden. Oikeastaan he ovat pelkureita. Kun elämässä pitäisi kohdata todellisia ongelmia, niin he perääntyvät. He eivät ryhdy
ratkaisemaan niitä. Tämä on traagisinta koko asiassa. Meidänkin maassamme tunnetaan hyvin tällaiset kiivasluontoiset
ihmiset. Maaseudulla heitä kutsutaan kärttyisiksi, nalkuttaviksi tai leimahteleviksi. Kukaan ei halua elää heidän kanssaan. Hyvä.

Kuvitellaan, että joku on tehnyt virheen. Annetaan hänelle anteeksi! Jos joku on tehnyt jotain väärin, antakaa anteeksi, koska
huomenna voitte itse joutua samaan tilanteeseen. Ja sitten joku voi tulla syyttämään teitä, ja teitä voidaan rangaista. Teidän
pitää siis ymmärtää, että sahaja-joogeina teillä ei ole minkäänlaista oikeutta saarnata ja rangaista ketään. Teidän pitää
kunnioittaa Shri Shivaa, koska se on oikea tapa. Jos ihmisen sisällä on Shri Shivan luonne, silloin hän on oikealla tiellä ja Shri
Shivan suojeluksessa. Niiden, jotka ovat avosydämisiä ja kunniallisia, ei tarvitse olla mistään huolissaan. Shri Shivashankar
hoivaa heitä ja pitää heistä huolta. Jos näin on, miksi silloin tarvitsisi suuttua lainkaan?

Se on hyvin kummallista. Koko ajan te luotatte toisiin ihmisiin liiketoimissanne. Samaan aikaan ette pysty antamaan anteeksi
mitään virheitä. Kun joku on tehnyt virheen toivotte, että hän tekisi vararikon. Jos ette pysty pääsemään eroon tällaisesta
toiveesta, ette pysty ymmärtämään todellista luonnettanne. Ettekä pysty vastaamaan kysymykseen: "Oletteko ihminen vai eläin?"
Eläimet eivät koskaan vihastu ilman syytä. Shivajin voima on hyvin vahva niiden sisällä. Mutta juuri ihminen pystyy tuhoamaan
täydellisesti kaikki muut ihmiset. Hän luulee, että hänellä on oikeus tuhota satoja tuhansia ihmisiä.

Hitler oli sellainen. Hän tappoi paljon ihmisiä, mutta ei pystynyt luomaan edes pientä lasta. Kuka hän luuli olevansa? Näiden
ihmisten perheet on tuhottu ja heidän maansa hävitetty. Kuka tämä mies luuli olevansa? Hänen lisäkseen maailmassa oli
muutamia muitakin samanlaisia, mutta teidän ei tarvitse seurata hänen esimerkkiään. Olette sahaja-joogeja, joten teidän täytyy
antaa anteeksi. Kunnialliset ja avosydämiset ihmiset osaavat antaa anteeksi. Heidän anteeksiannon ominaisuutensa on hyvin
vahva. Mutta anteeksiannon täydellinen ruumiillistuma on Shri Shivashankar.



Siksi Hän on kaikkein korkein. Tällainen ihminen ei tarvitse mitään omaisuutta. Hän voi pitää päällään mitä tahansa vaatteita,
mutta jos hänellä ei ole vaatteita, hän vain ottaa tuhkaa ja peittää sillä ruumiinsa. Hän voi elää ja selvitä kaikissa olosuhteissa.
Hän ei tarvitse mitään. Mutta jos joku raivostuu ja kiusaa toista ihmistä, lopulta Shri Shiva tuhoaa hänet. Hänen anteeksiantonsa
voima on yhtä suuri kuin tuhoamisensa voima. Miksi on näin? Kun ihminen näkee, että jotain toista sorretaan, hänen pitäisi
tuntea sääliä ja pitäisi tietää, että jos joku kehtaa käyttäytyä tällä tavalla, eli sortaa muita, hänen loppunsa on lähellä. Nykyään
kovin moni ei uskalla käyttäytyä niin.

Entisaikaan heitä oli paljon enemmän. He olivat kuuluisia siitä, että he sortivat ja tappoivat monia ihmisiä, he tunkeutuivat muihin
maihin ja tuhosivat niiden asukkaat. Mutta tänä päivänä kukaan ei ripusta heidän kuviaan seinilleen, kukaan ei muista heitä,
kukaan ei palvo heitä ihanteinaan. Kukaan ei muista edes heidän kasvojaan. Teidän ei pidä kasvattaa itsellenne sellaista
luonnetta. Teidän on parasta ymmärtää, että jos olette kiivasluontoisia, ihmiset saattavat totella teitä pelosta. Mutta oletteko
tyytyväisiä, jos ihmiset tekevät niin uhan alla? Mitä erikoista sellaisessa on? Miettikääpä kuinka monelle ihmiselle olette
suuttuneet elämänne aikana ja kuinka monta olette vahingoittaneet? Kuinka monen kanssa olette riidelleet?

On ihmisiä, joiden dharmaan kuuluu olla vihainen ja riidellä koko ajan pikkuasioista. He väittelevät jonkun kanssa aamulla, toisen
kanssa iltapäivällä ja kolmannen kanssa illalla. Ihmiset pysyttelevät kaukana sellaisista henkilöistä. He jopa siirtyvät kadun
toiselle puolelle välttääkseen tällaisen riidanhaluisen henkilön. Kaikesta tästä voi päästä eroon vain puhtaan rakkauden avulla.
Sahaja Yoga on puhdas rakkaus, ja Jeesus Kristus on suurenmoinen esimerkki, jota voimme seurata. Jos olemme
vakiinnuttaneet sisällemme anteeksiannon ominaisuuden samalla lailla kuin Kristus, pystymme ymmärtämään Shri Shivan
todellisen luonteen ja saavuttamaan Hänen ominaisuutensa. Toisille suuttuminen ei ole lainkaan epätavallista. Siksi kaikkien
teidän pitää sisällänne miettiä missä määrin haluatte tuhota toisia ihmisiä ja eläviä olentoja? Sahaja-joogeina teidän pitäisi
luopua kokonaan tällaisesta, koska se on hyödytöntä eikä se ole sen arvoista.

Kun tänään palvomme Shri Shivaa, teidän pitää tehdä päätös, että ette enää suutu missään tilanteessa. Jos se ei ole järkevää,
miksi silloin pitäisi tuntea vihaa? Jos teette sellaista, se saa vain olonne tuntumaan pahemmalta. Palvokaamme siis tänään Shri
Shivaa ja pyytäkäämme, että saisimme itsellemme Hänen ominaisuutensa. Jumala siunatkoon teitä.
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Tämä on meille Sahaja joogeille tärkeä päivä elämässämme.

Tänä päivänä Sahasrara avautui, mikä oli todella hyvin merkittävä tapahtuma. En ollenkaan odottanut, että elämäni aikana
kykenisin viemään tehtävän loppuun, mutta näin vain on käynyt ja niin monet teistä ovat saaneet Sahasraransa avautumaan.
Ilman sitä ette olisi ikinä voineet tietää mikä Totuus on. Olitte kaikki hukassa ihan niin kuin muutkin. Ensinnäkin, Sahasrara on
ainoa väylä, jonka kautta todellisuutta voidaan vastaanottaa ja ymmärtää. Olette saaneet tuntea mitä todellisuus on ja voitte
nauttia tuosta tilasta, jossa tiedätte, mitä todellisuus on. Sahasraran avautuminen oli suuri siunaus ja te kaikki saitte
itseoivalluksenne. Muutoin kaikki puheet olisivat vain puhetta, jolla ei ole merkitystä eikä ymmärrystä ja siksi aluksi halusin avata
juuri Sahasraran. Se onnistuikin ja toimi oikein hienosti. Ja nyt teidän kaikkien Sahasrara on auki.

Tämä on merkittävä asia. Kukaan ei voi uskoa, että niin monella teillä on Sahasrara auki. Mutta nyt voin nähdä selvästi valon
päidenne yllä. Kaikki mitä olette saavuttaneet on todella merkittävää. Te olette saavuttaneet sen todellisen etsinnän, rehellisen
etsimisen kautta. Minun tekoni eivät ole mitään, koska te olitte siellä valmiina kuin lamput ja Minä vain sytytin ne palamaan, ei
muuta. Se ei ole niin kovin vaikeaa, koska te olette jo saavuttaneet oman tilanne, valaistumisen tilan. Ja te saitte sen, koska te
halusitte sitä, löysitte sen ja saavutitte sen. Tämä on hyvin palkitsevaa. En usko, että kunnia kuuluu Minulle, koska Minun
Sahasrarani oli jo auki. Mutta se, että tuo tila saavutettiin teissä, se oli todella suuri ilon aihe Minulle.

Nyt varmaankin ymmärrätte, sillä jos Sahasrara ei ole auki, ette voi puhua ihmisille, ette pysty kertomaan heille mitään. He eivät
kerta kaikkiaan ymmärrä mitään. Jos Sahasrara on auki, ymmärrys kasvaa huomattavasti. Tämä on tapahtunut teille kaikille, ja
olen niin iloinen siitä, että niin monen täällä istuvan ihmisen Sahasarara on auki. Ja teitä on vielä enemmänkin, mutta kaikki eivät
päässeet tulemaan. Ihmiskunnalle on suuri saavutus saada Sahasrara avautumaan kollektiivisesti. Ja sen avulla pystyy
tunnistamaan totuuden, absoluuttisen totuuden. Kaikki itseoivalluksen jälkeen saatu tieto on absoluuttista tietoa. Siitä ei tarvitse
kiistellä, sitä ei tarvitse kyseenalaistaa. Te vain tiedätte ja hyväksytte sen tietona.

Se oli hieno asia, että kaikki oli valmiina, mutta se ei ollut vielä avautunut. Ja kun se avautui, ihmiset ymmärsivät Minua heti ja
kaikkia jumalallisia lakeja myös. Tämä on suuri Jumalan siunaus, että teidän Sahasraranne on avautunut. Te saatatte sanoa,
"Me emme tehneet mitään, Äiti." Se ei ole totta. Teidän totuuden etsimisenne oli intensiivistä ja sitkeää. Te halusitte tietää
totuuden, siksi kaikki onnistui. Muuten ei mikään rahamäärä, ei mitkään ponnistelut, ei mikään olisi auttanut. Sahasraran piti
avautua ihan itsestään. Sanoisin, että kaikki se mitä olette rakentaneet, kaikki millä olette kehittäneet itseänne, on saanut aikaan
näin kauniin tapahtuman.

En ota siitä mitään kunniaa itselleni. Minun täytyy todellakin sanoa, että olen saanut teidät ymmärtämään kuinka tärkeää on
saada Sahasrara aukeamaan. Ei enää väitteitä, ei enää ehdotuksia, ei mitään muuta kuin saada Sahasrara aukeamaan, ja sitten
teille selviää mikä on totuus. Mitä teidän Äitinne voi sanoa näin kauniilla hetkellä? Voin vain sanoa, että jatkakaa elämäänne
todellisuudessa, kaiken ymmärtämisessä. Huomaatte, että kaikessa on olemassa totuus, ja miten me käytämme tätä totuutta,
on oma saavutuksemme. Ihmiset ovat hukassa, koska heillä ei ole tietoa. Kirjoista saatu tieto ei ole oikeaa tietoa. Heidän
tietonsa pitäisi kummuta sisältä päin, heidän itsensä sisältä. Ja se tapahtuu, koska Sahasrara on avautunut.

Tämä on tapahtunut kaikissa maissa, ja se tulee tapahtumaan koko maailmassa. Hyvin monet tulevat saamaan itseoivalluksen.
Mutta teidän pitää kuitenkin muistaa, että te ette kiinny siihen tunteillanne. Ei tunteilla vaan realistisella kiintymyksellä: se on
olemassa, se on tapahtunut, se toimii. Silloin pystytte antamaan itseoivalluksia toisille, te ymmärrätte itseoivalluksen tärkeyden.
Vasta sitten kun te rupeatte käyttämään sitä, te tiedätte millainen voima itseoivallus on. Teidän pitää siis oppia käyttämään tätä
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voimaa, joka teillä on sisällänne, mikä on alkanut toimia ja joka antaa teille loppumattomasti energiaa. Minun terveyteni on
hieman heikentynyt -- olenhan jo aika vanha. Mutta en silti tunne itseäni mitenkään väsyneeksi kun nyt puhun teille. Tunnen itseni
niin onnelliseksi siitä, että on niin paljon Sahaja joogeja, joiden Sahasrarat ovat auki, ja he myös iloitsevat Sahasrarastaan.

Olisin halunnut teidän esittävän kysymyksiä Minulle, mutta voitte kirjoittaa niitä ja lähettää ne sitten Minulle. Yritän vastata niihin
myöhemmin. Ehkä on parempi niin. Joten, kiitos hyvin paljon. Jumala siunatkoon teitä. Kasvakaa Sahajaan, kasvakaa omaan
Itseenne.

Jumala siunatkoon teitä.

Kaikki siunaukseni teille.  



2007-0408, Easter Puja, Be Peaceful

View online.

Easter puja. Pratishthan, Pune (India), 8 April 2007.

Tänään on hyvin tärkeä päivä.

Kerron että tämä päivä on tärkeä. Tämä on uusi alku teille, teille kaikille. Yrittäkää ymmärtää että olette tehneet kovasti töitä
tähän asti. Ja halusitte tehdä paljon enemmän kuin mihin olette pystyneet, se oli teidän halunne ja niin se asia ratkeaa. Se asia
ratkeaa varmasti. Jos halunne on vahva, asiat ratkeavat - ja saatte hienon mahdollisuuden auttaa ihmisiä, kuin olette auttaneet
itseännekin ja olette siitä hyvillänne. On parempi että päätätte auttaa muita. On tärkeää että he kaikki saavat siunaksen. Te
pystytte siihen. Johtajan asemanne on se että teidän täytyy antaa se muille.

Useimmilla teistä se on teillä itsessänne, mutta teidän täytyy antaa se muille. Antakaa muidenkin saavuttaa henkisyytensä.
Tiedän että monet teistä ovat saaneet itseoivalluksensa, ja olette siinä hyvällä lailla, ja olette kaikki iloisia. Joten olkaa
elämäniloisia. Se on ensi merkki siitä että olette oivaltaneita, että olette saaneet itseoivalluksen. Tällä oivalluksella voitte antaa
muille itseoivalluksia. Tämän päivän erityinen juttu on että Kristus - palasi elämään vain tehdäkseen meille jotain. Tämä on hyvin
tärkeä päivä meille kaikille. Kerron että tänään teidän tulisi ymmärtää että - teillä on voima antaa muille itseoivalluksia. Teillä on
se, mutta teidän täytyy käyttää sitä.

Heidän joilla on itseoivallus ei tulisi hukata voimiaan, vaan antaa niitä. Maailma on täynnä kaaosta ja riitoja ja taistelua joka on
edelleen käynnissä, joten teidän velvollisuutenne ja tehtävänne on puhua heille - ja kertoa heille että tärkeintä on että - Sahaja
joogeista tulee rauhallisia, ja heidän tulee nauttia Sahaja Yogan antimista. Olen varma että asiat ratkeavat. Niin ne ovat
ratkenneet niin monen teidän kanssanne ja niin ne ratkevat muidenkin kanssa. Se ei ole pelkkää puhetta vaan jotain myös
tapahtuu. Yrittäkää muistaa että olette kaikki Sahaja joogeja - ja ansaitsette hyvän avun, hyvän avun Minulta ja kaikkivaltiaalta
Jumalalta. Mistään ei tarvitse olla järkyttynyt, nämä ovat vain eri koettelemuksia. jotka tuovat teissä esiin hyvän ja tuovat esiin
lopputuloksen. Sahaja joogit ovat teille erityisiä. On hienoa nähdä niin monia jotka ovat yrittäneet saada itseoivalluksensa -
mutta jotka oikeasti ovat jo oivaltaneita.

On monia jotka haluavat itseoivalluksensa, mutta on monia jotka ovat jo saaneet oivalluksensa - jotka voivat auttaa muita avun
tarpeessa olevia. Tänään on hyvä päivä päättää omasta tulevaisuudestanne. Teidän täytyy päättää mitä tulette tekemään
auttaaksenne muita Sahaja joogeja - jotta Sahaja joogeja tulisi lisää. Meidän täytyy levitää Sahaja Yogaa. Kuten näette, on paljon
ongelmia - ja mitä enemmän meillä on Sahaja joogeja, ongelmia ei olekaan, niihin kaikkiin löytyy ratkaisu. Toivon teille onnea,
olkaa hyvä ja yrittäkää saada oivalluksenne vahvistetuksi ja kelvolliseksi. Toivon että teillä ei ole epäilyksiä sitä kohtaan. Jos
teillä on epäilyksiä voitte kirjoittaa Minulle. Meillä on joitakin erinomaisia, hyviä ihmisiä jotka ovat tulleet Sahaja Yogaan. On
velvollisuutenne huolehtia siitä että heistä tulee hyviä Sahaja joogeja - ja että he nauttivat siunauksista.

Olen iloinen nähdessäni että niin moni teistä tuli - kun tänään on vielä erittäin suotuisa päivä. Kristuksen elämässä tapahtui suuri
asia, Hänestä tuli - Hänestä tuli tai Hän oli jo Sahaja Joogi - ja Hän yritti tehdä monia Sahaja joogeja jos se oli mahdollista - mutta
siihen aikaan ihmiset eivät olleet niin valppaita kuin te olette. Mutta te erityiset ihmiset etsitte, ja olette löytäneet - ja voitte antaa
muille. Tämä ei ole vain teidän huostaanne. Jos teillä on se, älkää ajatelko että teillä on viimeinen mahdollisuus, mutta antakaa
mahdollisuus muille. Olen täysin kanssanne. Jos jollain teistä on henkilökohtainen tai muu ongelma, teidän tulee kirjoittaa
Minulle. Olen pahoillani etten voi antaa mitään tänä erityisenä päivänä.

Jumala siunatkoon teitä kaikkia!  
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2007-0624, Adi Shakti Puja, You Have to Become Fragrant

View online.

Adi Shakti Puja, Cabella Ligure, 24. kesäkuuta 2007.

On todella hienoa nähdä teidät kaikki täällä taas.

Luulen, että tämä on ensimmäinen puja, jonka pidämme tässä paikassa ja toivon, että teillä on täällä miellyttävää ja teidän oli
mukava tulla tänne. Tämä päivä on todella merkittävä, koska tänään juhlitaan Adi Shaktia. Mikä onkaan Adi Shaktin alkuperä? En
ole koskaan aiemmin puhunut siitä. Tämä on ensimmäinen kerta, kun kerron teille että Adi Shakti on Esiaikainen Äiti, että hän on
Voima, Jumalan Voima, joka halusi luoda tämän maailman ja Äidin itse onnistui luoda tämä hieno maailma.

Voitteko kaikki istua alas? Eikö täällä ole tilaa kaikille? Olkaa hyvä, ja istuutukaa. Miksi he seisovat? (Hindi) Takananne on
tuoleja. Voitte aivan hyvin istua tuoleilla.

Tämä kaikki on kaatumassa. Toivon, että olonne on niin miellyttävä kuin se näissä oloissa on mahdollista. Älkää pingottako
turhaan. Toivon, että te kaikki löydätte paikan, jossa istua miellyttävästi. Eli tänään aion kertoa teille Adi Shaktista, joka on hyvin,
hyvin vanha aihe. Adi Shakti on itsensä Jumalan voima ja hän loi tämän maailman tuodakseen Jumalan valtakunnan maan
päälle. Voitte vain kuvitella, aluksi ei ollut mitään muuta kuin pimeyttä, ja juuri pimeydestä Äidin oli luotava kaikki nämä kauniit ja
kuvaukselliset puut ja kaikenlainen kasvillisuus. Tämän kaiken Hän loi. Mutta minkä vuoksi meillä on kaikki nämä asiat, jotka
eivät puhu eivätkä ymmärrä, jotka eivät ilmennä itseään.

Tietysti myös jotkut puut ja kukat ottavat vastaan näitä kauniita värähtelyjä ja ne kasvavat oikein hyvin. Mutta eivät kaikki, vain
jotkut. Minun täytyy esimerkiksi kertoa, että kukissa ei ole tuoksua. Kaikissa kukissa ei ole tuoksua. Olen matkustanut ympäri
maailmaa nähdäkseni löytyykö tuoksuvia kukkia, mutta kukista vain kasvatetaan isoja, paljon isompia kuin mitä muualta voidaan
löytää, ilman tuoksua. Kun taas Intian kaltaisessa köyhässä maassa kukat ovat valtavan tuoksuvia, jopa pienissä kukissa on
todella voimakas tuoksu. Mikä on siis sen salaisuus että vain Intiassa, eikä missään muualla, on tuoksua? Ei missään muualla!
Jossain kukissa saattaa olla vähän tuoksua. Mutta yleensä niissä kukissa ei ole tuoksua, joita kasvatetaan niin kauniisti, täynnä
rakkautta ja huolenpitoa.

Intiassa jopa monissa luonnossa kasvavissa kukissa on tuoksua. Mistä syystä? Sanotaan, että Intian maaperässä on tuoksua.
Miten maaperässä voi olla tuoksua? Tämä on kuitenkin totuus. Se mitä sanon, ei ole vain tarinaa, vaan on totta, että lähes missä
tahansa Intiassa kasvavassa kukassa enimmäkseen on tuoksua, kun taas täällä (Italiassa) ei ole niin. Eikä sitä ole myös
muissakaan maissa. Menitpä Norjaan tai Saksaan tai mihin tahansa muuhun maahan, et tule löytämään tuoksua mistään
kukista. On aika järkyttävää, että kukissa ei ole tuoksua. Kun tämä maailma luotiin, siinä ei ollut tuoksua.

Mutta joillain alueilla oli. Erityisesti niillä alueilla, joita nyt kutsumme Intiaksi ja niillä main. On uskomatonta, että täällä tai
muualla ulkomailla kukissa ei ole tuoksua. Nyt siis te olette syntyneet tänne ja tuoneet tuoksun. Te olette oivaltaneita sieluja ja
teillä on tuoksua, jota levittää, joten luulen, että teidän vastuunne on kaksinkertainen, koska teidän täytyy levittää tätä tuoksua.
Tuoksu on jotain hyvin luontaista. Jopa vaikka tämä maaperä, kuten sanoimme, on ilman tuoksua, ihmisten käytöksessä on
tuoksua, heidän käytöksessään ja ymmärryksessään. Ja on rauhaa, johon he pyrkivät. En väitä, että he ovat rauhallisia, mutta he
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pyrkivät saamaan rauhan. Tämä pyrkimys osoittaa, että nämä ihmiset ovat tuoksuvia, että heissä on tuoksua.

Ihmisolennon tuoksu on hänen luonteessaan, hänen temperamentissaan, siinä miten hän on ja miten hän käyttäytyy toisia
kohtaan. Kaikki maat eivät vielä ole tietoisia siitä, että ihmisten pitää tulla tuoksuviksi. Jos he olisivat siitä tietoisia, silloin kaikki
sodat loppuisivat. Kaikki sota loppuisi ja ihmiset tietäisivät: me olemme kaikki yhtä. Me emme kuulu eri maihin tai muuhun
sellaiseen, jonka olemme itse luoneet. Jumala ei ole niitä luonut, vaan me olemme ne luoneet. Tämä on sinun maasi ja tuo on
heidän maanne ja näiden maiden mukaan taistelemme. Tämä maa ei kuulu kenellekään, vaan se kuuluu Jumalalle. Mutta
ihmiset typerästi taistelevat maista: että tämä on meidän maamme, tämä on meidän maamme. Olen siis matkustanut kaikkialla
maailmassa, en sanoisi mitään maata heidän omakseen.

Koska jos omistat maan, sinussa pitäisi olla tuoksua. Teillä pitäisi olla sellainen temperamentti, että ihmiset voivat tuntea, että te
tulette tuoksuvista maista. Teidän ei tarvitse väitellä. Mutta yhä vaan maat taistelevat toisiaan vastaan kaikkialla. Tästä voi lukea
lehdistä, koko ajan voidaan nähdä tätä hölynpölyä, että maat taistelevat keskenään. Ja mitä kehittyneempiä ne ovat, sitä
parempia ne ovat taistelemaan. Toivon että eri maat nousevat tässä kehityksessään ja tulevat henkisemmiksi ja kehittävät
tuoksuaan. Luulen, että tämä ihmisten taisteleva ilmapiiri on tullut Saatanalta. Että tapellaan keskenään, tapetaan toisia ja
tuhotaan koko maailma. Kun luet lehtiä, joudut tuntemaan häpeää siitä, mitä ihmiset tekevät.

Niinpä kenenkään Sahaja-joogin ei tulisi tukea minkäänlaista taistelua. Heidän tehtävänsä on tuoda ihmisille tuoksua, tuoda
onnellisuutta ja iloa, ei tapella. Sahaja-joogien ensimmäisiä velvollisuuksia on olla liittymättä mihinkään, mikä vihaa ja tappelee
ja aiheuttaa ongelmia. Taistelevat henget ovat tuhonneet maaperän tuoksun. Jos ihmisistä tulee rakastavia ja lempeitä, myös
itse maaperästä tulee tuoksuva. Ensiksi meidän siis on opittava rakastamaan toisiamme eikä vihaamaan ketään. Ihmisluontoon
kuuluu jopa se, että on monia erilaisia tapoja vihata. Eläimet vihaavat, koska ne ovat eläimiä. Ihmiset eivät voi olla elämiä.
Olemme ihmisiä ja siten meillä pitäisi olla rakkautta ja lempeyttä eikä minkäänlaista vihaa.

Joten kun nyt olette Sahaja-joogeja, neuvoisin, että teidän tulisi kehittää kykyänne rakastaa, sen sijaan että kykenisitte
taistelemaan ja kritisoimaan toisia. On hyvin helppoa kritisoida, mutta yrittäkää ymmärtää, että jopa teidän maaperässänne ei
ole tuoksua. Miten saisimme maaperän tuoksumaan? Se tapahtuu vain, jos ihmiset, jotka täällä elävät, ovat lempeitä ja
rakastavat toisiaan. Tämä on kaikkein tärkeintä. Luominen tapahtui vain lempeyden kautta. Miten muuten luonnon oli tarvetta
luoda tämä kaikki? Luoda kaikki – mitä varten? Saadakseen sinut tuntemaan kauneutta. Kaikki puut ovat kauniita, jotta tuntisit
itsesi hyväksi, tuntisit olevasi yhtä luonnon kanssa.

Tähän asiaan ihmiset eivät ole tehneet osuuttaan. Tällä en tarkoita Sahaja-joogeja. He ovat harvinaisia ja ihmeellisiä ja heillä on
hieno tehtävä, koska he pitävät rakkautta kaikkein arvokkaimpana ominaisuutena. Mutta teidän täytyy myös näyttää toisille, että
haluatte rakastaa heitä, koska heidän pitäisi rakastaa toisiaan. Koko maailma luotiin, koska oli rakkautta. Miten muuten oli
tarvetta tuhlata energiaa näihin mantereisiin ja kaikkiin eri maihin? Se ei tapahtunut taistelemisen tai toisten vihaamisen vuoksi
tai että ei tunnettaisi mitään rajoja käytökselle, vaan se tapahtui toisten rakastamisen vuoksi ja että saataisiin lisää veljiä ja
siskoja. Sahaja Yogassa tunnet, että sinulla on veljiä ja siskoja. Kun saavuin tänne tänään, olin niin onnellinen nähdessäni, että
mukana oli ihmisiä eri puolilta Eurooppaa sekä Intiasta. Kuinka se on mahdollista?



Koska olette kehittäneet rakkautta. Koska teillä on luontaista rakkautta. Joten minne tahansa menettekin, missä tahansa
tapaatte ihmisiä, heidän tulisi huomata: "Olemme nähneet Sahaja-joogeja, jotka ovat pelkkää rakkautta." He eivät välitä siitä,
kuka olet, mikä on asemasi tai muu sellainen, he tietävät vain, että olet Sahaja-joogi ja että Sahaja-joogi rakastaa toisia
Sahaja-joogeja. Tämä on hyvin suuri saavutus, jota ei ollut koskaan aiemmin, koska maaperässä ei ollut tuoksua, eikä ihmisissä
ollut tuoksua. Näin on tapahtunut. Nyt teillä on kykyä rakastaa toisianne, auttaa toisianne ja ymmärtää toisianne eikä kritisoida
tai loukata tai millään lailla panetella toisia. Sanon tämän koska te Sahaja-joogit olette harvinaisia ihmisiä. Kuinka monet ovat
Sahaja-joogeja? Näette, että hyvin harvat.

Meillä on oltava enemmän Sahaja-joogeja. He ymmärtävät, että olemme olennainen osa yhtä ja samaa maata, rakkauden maata.
Kun tämä tapahtuu, silloin voimme sanoa, että Sahaja Yoga toimii. Pitäisi olla toisten auttamista ja toisten ymmärtämistä. Ja
luulenkin, että Sahaja-joogit ymmärtävät toisiaan ja rakastavat toisiaan. Mutta tämän pitäisi vielä ylittää heidän rajansa. Monet
eivät ymmärrä, että Sahaja Yoga ei ole vain heitä varten, se on koko maailmaa varten. Teidän on annettava se toisille ja teidän
pitäisi vahvistaa sitä, mitä kutsutaan rakkauden yhteydeksi. Rakkaudessa ette näe vääriä asioita. Te vain nautitte rakkaudesta, ja
se on mitä meidän pitäisi nähdä tämän päivän pujassa: Sallimmeko vihaa ketään kohtaan?

Onko meillä huonoja tuntemuksia jotain ihmistä tai maata kohtaan? Teidän pitäisi tutkiskella itseänne. Jos te olette todellinen
Sahaja-joogi, ette lyö ketään, vaan rakastatte toisia kuten itseänne. Rakkaus on suurin asia, jonka Jumala on antanut ihmisille ja
se on sitä, mitä meidän pitäisi kehittää. Olen niin onnellinen, kun olette tulleet kaikkialta juhlimaan tätä ensimmäistä päivää.
Ensimmäistä päivää kasvussanne Sahaja Yogassa ja Sahaja-joogeina. Jos siis Sahaja-joogit kasvavat ja tulevat todellisiksi
Sahaja-joogeiksi silloin tehtävänne on täytetty. Koska silloin nautitte yhteisyyden ilosta. Joten meidän on tehtävä tämä sillä
tapaa, että kaikki tulevat yhdeksi. Ei ole mitään syytä kritisoida tai vihata toisia, vaan rakastaa toisia, tämä on sen tarkoitus.

Ja sitten löydänkin, että on niin paljon Sahaja-joogeja, jotka saavuttivat tämän rakastavan tason. Ja on yhä joitakin, jotka
kamppailevat, heidän on vielä tultava sille tasolle. Joitakin, ei monia. Sahaja Yoga tarkoittaa, että olemme yhtä. Me olemme
kaikki Sahaja-joogeja, emme erillisiä. Jos ymmärretään tämä tosiasia, te olette juhlineet tänään Adi Shaktin suurta päivää. Miksi
Adi Shakti loi tämän maailman? Miksi tämä kaikki tapahtui? Miksi emme ajattele: miksi meille on annettu niin paljon rakkautta,
niin paljon hyvinvointia? Emme koskaan huomaa, missä olemme ja kuinka paljon omistamme.

En tarkoita rahaa vaan rakkautta. Ja kun sen ymmärrämme, me todella rakastamme toisiamme ja ei ole vihaa, kostoa tai mitään
sellaista, vaan vain rakkautta, rakkautta ja rakkautta. Se on tämän päivän sanoma. Meidän on oltava rakastavia toisillemme.
Meillä on kaikenlaisia rituaaleja, mutta se on vain rakkautemme ilmentymää! Se ei ole rituaalia. Se on rakkautta! Kun teillä on
Äidin rakkaus, kuinka ilmaisette sitä? Samalla tavoin meidän täytyy tietää, että tänään meidän täytyy luvata, että tärkeintä meille
on rakkaus. Meidän pitää rakastaa.

Monet eivät rakasta edes perhettään. Mutta nyt en puhu teistä. He rakastavat omaa perhettään, omaa kyläänsä, omaa
ympäristöään kaikkialla. Mutta yhä maailmassa on sotia, taistelua ja kaikenlaisia ongelmia. Koko maailman pitää kerääntyä
rakastamaan toisiaan. Ei ole muuta ratkaisua kuin rakkaus. Ja tässä rakkaudessa ei ole itsekkyyttä, vaan nautintoa ja nauttiessa
teidän tulisi tuntea ja antaa sitä toisille. Olen varma, että kaikki Sahaja-joogit tekevät näin, ja te näette toisten virheet ja ette saata



ketään ongelmiin. Rakkaus on Adi Shaktin viesti. Nyt kun ajattelette asiaa, yksi Adi Shakti loi maailman.

Kuinka hän teki sen? Mitä hän on suunnitellut? Kuinka hän sen järjesti? Se ei ollut helppoa. Vain koska hän rakasti. Hänen
rakkautensa ilmentymä on se, että te olette täällä. Ja siksi, ollaksenne yhtä hänen kanssaan,teidän pitäisi rakastaa toisianne.
Tietysti kun tunnette tämän, teidän tulee antaa anteeksi. Jos ette tiedä, kuinka antaa anteeksi ja etsitte virheitä toisista, teitä ei
voi auttaa. Se mikä on nyt tehtävänne, on nähdä että olette rakastavia.

Että ei ole vihaa ketään kohtaan. Että ette aio vihata tai lyödä jotain. Tämän on onnistuttava. Olen varma, että tämä onnistuu.
Kaikissa Euroopan maissa ja Intian maaperällä: Ne, jotka ovat kehittyneitä, taistelevat. Ne, jotka eivät ole kehittyneitä, taistelevat.
Heillä on oma tapansa taistella. Se on ainoa ero. Mutta ei ole rakkautta. Jos haluat rakastaa, olet pahoillasi.

Oletetaanpa, näen jonkun maan “X”. Silloin minun on hyvin helppoa kritisoida, että tuo maa on hyvin paha, että ihmiset ovat
pahoja, tuo ja tämä on pahaa. Mutta ajattelen, että potentiaalisesti he ovat kaikki erittäin hyviä ihmisiä. Jotenkin minun täytyisi
saada heidät ymmärtämään. Jos he ymmärtävät, mitä on rakkaus ja nauttivat rakkaudesta, ei tule olemaan minkäänlaisia
ongelmia. Vain ihmiset tietävät kuinka rakastaa, eivät mitkään muut! Eläimet rakastavat myös, mutta niiden rakkaus on
rajoittunutta. Mutta ihmisten rakkaus on niin kaunista. He näyttävät kauniilta vain kun rakastavat. Niinpä minun on kerrottava
teille, että älkää tehkö rakkaudesta halpaa vaan rakkautta, josta tulette nauttimaan ja josta toinen henkilö myös nauttii.

Tämä on ymmärrettävä, tapa jolla ihmiset ymmärtävät rakkauden on joskus hyvin naurettava. Joten ensiksi on ymmärrettävä,
mitä on rakkaus, ja ymmärrettävä myös, rakastatko vai etkö. Rakastat todella maailmaa, jos todella rakastat Jumalan
luomistyötä. Silloin ei pitäisi olla vihaa, ei pitäisi olla taisteluja, vaan olisi nähtävä vain hyviä puolia. Kuten äiti näkee lapsensa,
sinun pitäisi nähdä koko maailma yhtä kauniina osana kuin Jumala on luonut sinut itsesi. Tämä aihe on niin pitkä, että voisin
puhua teille tuntikausia. Mutta minun on vain sanottava, jos voitte ymmärtää edes vähän, on se, että meillä pitäisi olla rakkautta
toisiamme kohtaan. Ja meillä pitäisi olla ymmärrystä. Katsokaan pieniä lapsia, he rakastavat toisiaan. He eivät ole vielä
oppineet, kuinka vihata.

Mutta jos lapsia ei kasvateta hyvin, he osaavat vihata toisia. He voivat olla hyvin naurettavia. Niin monet maat ovat nykyään
sellaisia. He vain taistelevat, koska heillä ei ole rakkautta. Nyt siis kaikilla Sahaja-joogeilla on paljon suurempi tehtävä, paljon
suurempi elämä. Heidän on näytettävä, että rakkaus on hyvin suuri asia. Ei haittaa, oletpa sitten hindu,kristitty, sitä tai tätä
tyhjänpäiväisyyksiä. Te olette kaikki ihmisolentoja ja teillä on oikeus rakastaa. Ja jos jotenkin onnistutte rakastamaan ihmisiä,
sanon teille, että Sahaja Yoga tulee vakiintumaan. Sahaja Yoga on kuin puu, joka vaatii rakkautta kuin vettä.

Yritä tätä elämässäsi ja tulet huomaamaan, kuinka rakkaus palkitsee. Ei ole väliä, kuinka paljon kulutat ja mitä teet. Tämä kaikki
ei merkitse mitään. Kuin valtameri kelluisi kaiken ympärillä, sinä saavutat tyypillisen Sahaja Yoga -persoonallisuuden. Siten
kaikkien Sahaja-joogien täytyy päättää tänään, että aiotte antaa anteeksi kaikille joita vihaatte. Ja me aiomme rakastaa heitä
kaikkia. Katsokaamme, kuinka se toimii. Olen varma, että se tulee onnistumaan, koska ensiksikin te olette oivaltaneita sieluja, ja
toiseksi, rakkaus on ihmisten suurin lahja. Ja jos hyödynnät sitä, ei maailmassa tule olemaan minkäänlaisia ongelmia. Joten
kiitos hyvin paljon!  
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SECOND DAY OF NAVARATRI, October 13, 2007, Sydney Australia

Kuulevatko siellä kaikki Minua? Ne, jotka eivät kuule, nostakaa käsi ylös. Hyvä. Kiitos. Voisitte laulaa yhden laulun. Olen
pahoillani, mutta he sanoivat, että ihmiset odottavat. "The Music of Joy" "Ayi Singha Pe Sawar, Maiya" Mukava nähdä teidät näin
iloisina. Tänään on (Navaratrin) toinen päivä, ja se on hyvin tärkeä päivä evoluution kannalta. Kuten tiedätte, meidän toinen
chakramme on hyvin tärkeä. Siksi tämä päivä on myös hyvin tärkeä. Ja mikä onkaan toinen chakra? Tiedättekö, mikä toinen
chakramme on? Mitä he sanoivat? Teidän täytyy puhua kovalla äänellä. Swadishthan on se chakra, se on hyvin tärkeä, koska Kali
Yugan aikana Swadishthana tekee eniten työtä. Meissä on monia käynnistäjiä panemassa sitä toimintaan ja toimimaan
tehokkaasti. Tiedätte, mitä toisessa chakrassa on. Toisessa chakrassa voi kunnianhimomme saada meistä yliotteen ja panna
meidät juoksemaan sinne ja tänne, ja olen nähnyt monen sahaja-joogin joutuvan hukkateille, joten tämä päivä on hyvin tärkeä
teille kaikille. Toinen chakra on tärkeä, koska nykyään se on hyvin kosminen ja myös hyvin aktiivinen. Meistä tulee hyvin
aktiivisia, yliaktiivisia, ja alamme kantaa huolta ihmisistä, joista meidän ei pitäisi, ja alamme vaivata sillä päätämme.

Tämän päivän chakra on tärkeä, koska se vaivaa päätänne, se aiheuttaa paljon huolta, ja alatte kantaa huolta muista ihmisistä.
Alatte ajatella, mitä olette sanoneet, mitä on tapahtunut, onko joku suuttunut, kaikkea joutavaa. Olette kaikki sahaja-joogeja,
joten teidän ei tarvitse kantaa huolta näistä ihmisistä, mitä he sanovat, mitä he tekevät. Teidän pitää vain nauttia elämästänne.
Teidän pitää nauttia toisesta chakrastanne. Se on paras tapa nauttia Sahaja Yogasta. Silloin kun Swadishthananne on
tyytyväinen, mikään ei voi vahingoittaa tai häiritä teitä. Swadishthanassa voitte todella pitää huolta; Swadishthan-chakrasta on
teille hyvin paljon hyötyä, koska olette nyt sahaja-joogeja ja voitte hallita sitä. Tämä chakra aiheuttaa järkytystä, erityisesti
lännessä ihmiset ajattelevat liikaa, koko ajan ajattelevat, ajattelevat, ajattelevat. Se tulee Swadishthanasta, ongelma tulee
Swadishthanasta. Swadishthanan tyydyttämiseksi on mentävä hiljaisuuteen. On rauhoituttava ja katsottava itseään.

Se, mikä huolestuttaa ja vaivaa, mikä antaa ideoita ja ajatuksia, on Swadishthana. Jotkut ihmiset ajattelevat aivan liikaa. Vaikka
ei olisi mitään ongelmiakaan, he luovat omia ongelmia Swadishthanalla ja vaivaavat niillä itseään. Swadishthan on hyvin iloinen,
kun vain nauratte ja iloitsette, ettekä kanna huolta turhasta. Kuinka paljon me tuhlaammekaan aikaa joutaviin asioihin! Me emme
tarvitse sellaista, sahaja-joogit eivät tarvitse sellaista. Vain ne, jotka eivät vielä ole oivaltaneita, joutuvat kärsimään. He kärsivät ja
saattavat ehkä tuottaa ongelmia, mutta teidän pitää vain nauraa sille, ja teidän pitää antaa heille anteeksi, koska he tekevät niin,
sillä he eivät voi sille mitään. Katsokaas, heidän Swadishthan-chakransa ei ole kunnossa, joten he eivät voi sille mitään. Sinulle ei
löydy tilaa. Tule vähän lähemmäksi, miesparka. Olen pahoillani. Voit tulla tänne eteen, täällä on paikka, voisitte siirtyä vähän ja
tehdä tilaa. Hyvä, ja siirtykää vähän eteenpäin. Ota harmoni mukaasi ja siirry eteenpäin. Aiotko tanssia? Hyvä. Älkää antako
mielenne tarttua mihinkään tyhjänpäiväiseen ajatukseen, joita tulee - kaikenlaisia tyhjänpäiväisiä ajatuksia. Teillä ei ole mitään
tekemistä niiden kanssa, mutta niitä vain tulee. Näin se herra Swadishthan toimii. Hän yrittää häiritä teitä; teidän pitää päästä
hiljaisuuden tilaan. Kun pääsette hiljaisuuteen, silloin hän menee pois, eikä häiritse enää. Koko huomioni on teidän maassanne,
sillä te olette erittäin hyviä sahaja-joogeja.

Meillä on sahaja-joogeja ympäri maailmaa, tiedätte, että heitä on tuhansittain, mutta he eivät vedä vertoja australialaisille. Sillä
jotenkin teitä koskettaa syvästi ja te kannatte huolta maailman ongelmista. Nyt teidän täytyy ajatella niin, että ette ole millään
tavalla tekemisissä Swadishthanan kanssa, vaan teidän täytyy olla sahaja-joogeja, eikä mikään Swadishthan saa häiritä teitä. En
tiennyt, että te kaikki olitte täällä, sain tietää vasta nyt, että olitte tulleet tänne. Minulle kerrottiin: "Vain muutama henkilö on
paikalla". Sanoin: "Selvä". Montako? Oletteko laskeneet? Kuinka suloista; Australia on todella suurenmoinen, kun täällä on näin
kauniita lapsia. Ja ihmiset huolehtivat lapsista. Kaikkein tärkeintä on pitää huolta lapsistanne. Näin voitte taistella
Swadishthanaanne vastaan. Jos jokin asia aiheuttaa ongelmia, pitäkää silloin huolta omista lapsistanne, siinä kaikki. Teidän
täytyy pitää huolta heistä, silloin kaikki järjestyy. Mikä hätänä, etkö voi hyvin? Oletko kunnossa? Olette todella siunattuja, koska
ette mene mukaan Swadishthananne oikkuihin. Todellakin, ja se on myös teidän maanne chakra.

Se saa ihmiset juoksemaan sinne tänne ja ajattelemaan koko ajan. Erityisesti sahaja-joogeille tämä on ongelma. Teidän pitää
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siis ajatella, että istutte Swadishthanan päällä ja ratsastatte sillä; ette anna sen ratsastaa teillä. Olen hyvin ylpeä teistä, että
tämän maan ihmiset ovat näyttäneet tietä muulle maailmalle, kuinka ollaan yhtenäisiä ja yhtä. Se on oikeastaan aika yllättävää.
Muissa maissa ongelma on toisenlainen. Teidän maassanne ongelmana on Swadishthana, kuten tänään kerroin, mutta te olette
voittaneet sen. Kun tulin tänne ensimmäisenä vuonna, kaikkien päät heiluivat Swadishthanan tahtiin. Sitten ihmiset pääsivät
hiljaisuuteen ja heistä tuli rauhallisia, ja kun nyt katson teitä, olen hyvin iloinen, koska kaikki sellainen on hävinnyt, kaikki se
typeryys on loppunut. Eikä mikään häiritse teitä. Kaikkien sairauksien alkusyy on Swadishthanassa, ne tulevat sieltä. Teidän
pitää siis varoa joutumasta Swadishthanan valtaan ja loputtomaan ajattelemiseen. Ihmiset ajattelevat koko ajan, jopa sellaista,
mitä ei ole olemassa, sitäkin he ajattelevat. Heti kun sellaisia ajatuksia tulee päähän, sanokaa: "Emme halua ajatella", ei muuta.

Minä ajattelen teidän puolestanne, älkää te ajatelko. Jos teillä on ongelmia, kertokaa niistä Minulle, mutta älkää ajatelko. Voitte
kirjoittaa ongelmat paperille ja lähettää ne Minulle. Haluan lukea niistä. Sopiiko? Ja Swadishthana on teidän maanne chakra, se
on toinen chakra, ja se on täällä. Hämmästykseksenne voin kertoa, että kaikissa maissa on sahaja-joogeja, mutta Australian
joogit ovat hyvin erityislaatuisia. Heillä on vahva usko itseensä. Väärät ideat eivät johdattele heitä. Olen nähnyt sen, ja olen siitä
hyvin kiitollinen teille. Minkä toisen laulun haluaisitte laulaa? Haluaisin kuulla. "The Music of Joy" "Mata Oh Mata"
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Talk of the Evening Eve of Diwali. Noida (India), 10 November 2007.

Hyvää Diwalia!

Toivotan kaikille oikein hyvää Diwalia!

Olette nähneet erilaisia tanssiesityksiä, teidän pitää ymmärtää niistä yksi asia, että kaikki profeettojen kirjoitukset ja puheet
kertovat samasta asiasta. Tärkein asia, jonka he sanoivat oli, että Paramatma (Jumalallinen Henki) on Yksi. He inkarnoituivat eri
muodoissa, avataroissa, mutta Paramatma on Yksi. He eivät kiistelleet tästä keskenään, he tulivat tähän maailmaan tuhoamaan
pahaa ja surmaamaan ilkeät ihmiset; ja tätä tapahtuu koko ajan. Näen joka puolella, että pahat ihmiset paljastuvat ja teidän
tehtävänne on varmistaa, että kaikki ne, jotka ovat pahoja, jotka tekevät Paramatmaa vastaan, tekevät mitä vain ansaitakseen
rahaa, että he kaikki menevät helvettiin. Emme tiedä kuinka monta helvettiä on olemassa! Paikka, jossa te nyt olette on hyvin
kaukana helvetistä. Tällä ei ole mitään tekemistä helvetin kanssa. Mutta jos olette täällä ja teette jotakin epäpyhää, teette väärin,
silloin voitte itsekin joutua helvettiin.

On olemassa monenlaisia helvettejä ja sinne pääsy on tehty hyvin miellyttäväksi. Koska he, jotka ovat menossa sinne, eivät edes
tiedä minne ovat joutumassa. He, jotka jäävät, pääsevät taivaaseen. Kukaan ei täällä maan päällä edes tiedä että he ehkä
joutuvat helvettiin. Jos me teemme väärin, joudumme helvettiin. Diwalin merkitys meille on se, että niin kuin ulos sytytetään
lamppuja, teidänkin pitäisi valaistua sisältä päin. Olette valoja tässä pimeässä maailmassa, olette lamppuja ja teidän pitää
valaista. Jos ette ole riittävän valaistuneita sisältä päin, Miten voisitte loistaa valoa? Teidän pitää ymmärtää tämä. Te olette
ennen kaikkea sahaja joogeja ja teidän pitää ensin valaistua sisältäpäin.

Ehkä olemmekin syntyneet tänne vain tätä tarkoitusta varten. Kukaan ei puhunut tästä ennen Jeesuksen aikaa. Hän tuli
Agnya-chakraamme ja näytti, että hänellä ei ollut lainkaan egoa. Hän oli Jumalan poika, eikä silti egoa. Hänen luokseen tulleet
ihmiset eivät ymmärtäneet paljoakaan, mutta Jeesus halusi vain puhdistaa Agnya-chakraamme. Näyttää, että Agnya-chakra on
Delhissä huonossa kunnossa. Mistä se johtuu? Englantilaiset asuivat täällä ennen ja he opettivat meidät egoistisiksi. Tämä
näkyy hyvin selvästi puheessa ja käytöksessä. Olemme kokeneet myös sen, että maamme ei ollut itsenäinen, mutta nyt te olette
kaikki vapaita.

Nyt me olemme itsenäisiä. Mitä "Swatantra" on: Swa tarkoittaa itseä ja sellaista jolla on "Swa", tieto itsestä. Silloin hänellä on
myös tieto "tantrasta", "Swan" eli itsen instrumentista. Sahaja Yogan avulla olette oppineet tuntemaan itsenne ja tiedätte
olevanne "tantra", instrumentti ja että teidän pitää seurata itseoivalluksen tietä. Delhissä on tapahtunut paljon kehitystä, ja niin on
tapahtunut muuallakin. Tiedätte varmasti, mikä täkäläisten ongelma on, minun ei tarvitse kertoa. Nyt teistä on tullut itsenäisiä, ja
teidän pitää päästä eroon tällaisista ongelmista. Ensimmäinen on, että Agnya-chakra ei ole kunnossa. Jeesus ristiinnaulittiin ja
surmattiin, mutta sittenkään emme ole vielä oppineet. Päinvastoin, kristittyjen maiden ihmiset ovat erittäin egoistisia, ja he ovat
vaikuttaneet meihinkin.
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Mutta kaikkein pahinta on se, että emme ole vielä oppineet tunnistamaan toisiamme. Joka puolella tapellaan ja kiistellään.
Riidellään koko ajan. Mielemme ei ole puhdas. Meidän pitäisi ennen kaikkea pystyä puhdistamaan mielemme. Sahaja Yogan
avulla kaikki on mahdollista ja sillä tavalla ihmiset voivat päästä todella korkealle. Kenenkään ei tarvitse mennä erakoksi
Himalajalle. Kaikki voi tapahtua täällä Delhissä. Mutta jos katselette ympärillenne, näette egoistisia ihmisiä joka puolella ja
heidän Agnya chakransa ovat hyvin huonossa kunnossa. Se on hyvin vaikeaa.

Jumala on antanut yhden uuden asian, syövän. Jos sairastuu syöpään ja Agnya-chakra ei ole puhdas, siitä ei voi parantua, ja
seurauksena on suuri tragedia. Jos joku sairastaa syöpää, hänen pitää alkaa harjoittaa Sahaja Yogaa ja puhdistaa oma egonsa.
Kaikissa paikoissa, joissa on hallitus, ihmiset ovat hyvin egoistisia. Meillä on ollut monia hallituksessa työskenteleviä ja kaikilla
on ollut aika suuri ego. Ulkopuolelta tulevilla ihmisillä on enemmän kuin muilla ja kaiken lisäksi kaikki käyttävät alkoholia.
Miettikääpä, he kutsuvat itseään kristityiksi ja juovat. Juomalla te teette itseänne vastaan. Te teette Agnya-chakraanne vastaan.
Te vastustatte sitä.

Henkilö, jonka Agnya-chakra on puhdas, ei voi koskaan juoda. Minne vain päänsä kääntää näkee ihmisten juovan, eikä heillä ole
keinoja päästä irti siitä. Huomatessaan, että eivät pääse eroon siitä, he juovat lisää. Kaikki riippuvuudet tekevät meistä orjia,
mitkä tahansa riippuvuudet. Monet ovat riippuvaisia betel-pensaan lehtien pureskelusta ja lisäävät siihen vielä tupakkaakin.
Jumala on luonut teidät niin suurella rakkaudella ja antanut teidän syntyä tähän maahan, että olisitte ainutlaatuisia muihin
verrattuna. Teistä voi tulla sellaisia. Intialaiset ovat sellaisia. Mutta olen huomannut muutamia vakavia vikoja. Rahaa käytetään
täysin vääriin paikkoihin.

Tiet, joita pitkin ajoimme tänne eivät olleet olemassa aikaisemmin, mutta oli todella ikävää nähdä niiden olevan niin huonossa
kunnossa, eikä kukaan voi väittää niiden olevan aivan uusia. Vain intialaiset voivat tehdä tällaista. En ole missään muualla
nähnyt niin häpeämättömiä ihmisiä, jotka tekevät tällaista. Ei asioiden tarvitse olla näin. Täällä kuka vain, jolla on valtaa, voi
tehdä näin. Aivan aluksi meidän on tehtävä tänään päätös, että meidän on puhdistettava Agnya-chakramme. Meidän suurin
ongelmamme Agnya-chakrassa on se, että luulemme olevamme paljon ylempänä muita. Alamme ajatella, että voimme hallita
koko maailmaa ja että voimme laittaa kuntoon koko maailman. Jos ei itse ole kunnossa, miten voisi parantaa maailman? Olette
varmasti nähneet monia, jotka luulevat suuria itsestään, mutta tekevät paljon väärää.

Tässä maassa ollaan hyvin rahanahneita. Miten Jumala voisi antaa anteeksi tällaista? Synneistä suurimpia ovat varastaminen ja
korruptio. Joka tekee tällaista syntiä, ja vaikka yrittäisi kuinka tehdä pujia, lausua mantroja, lukea jumaluuksien nimiä, kutsua
Allahia, mitä tahansa, ei hyödy siitä millään tavalla. Tänään siis vietetään uutta vuotta. Toivon, että kaikki, ja haluan, että kaikki
tekevät päätöksen tästä päivästä lukien, että: "En valehtele, en koskaan, milloinkaan valehtele". Intialaiset ovat kaikkialla
tunnettuja valehtelustaan. En tiedä mistä se on tullut, mutta meidän maallamme on epärehellisyyden leima. Suuret pyhimykset ja
profeetat ovat syntyneet täällä. Hyvin monet sufit syntyivät täällä.

Miten ihmiset voivat valehdella tällaisessa paikassa? Siispä tänään teidän pitää luvata, että ette koskaan enää valehtele, mitä
tahansa siitä seuraakin. Siihen te tarvitsette rohkeutta. Nyt kun olette oivaltaneita, mitä muuta rohkeutta tarvitaan? Te ette enää
voi valehdella. Vasta sitten kun teistä tulee tällaisia, ihmiset voivat luottaa, että olette todellakin totuuden seuraajia. Sahaja



joogien pitää elää totuudessa. Mikä tahansa on ammatti, mitä tahansa tekee työkseen, vaikka tieinsinööri, tai ihmisiä hoitava
lääkäri. Jos kaikesta huolimatta valehtelee, elämästä tulee helvettiä. Tämä tapahtuu siksi, että olette nyt muuttuneet.

Te olette nyt oivaltaneita. Jos oivaltaneet ihmiset valehtelevat, he eivät hyödy mitään oivalluksestaan. Kun olen ulkomailla ja
kuulen ihmisten sanovan, että intialaiset ovat huijareita, valehtelijoita ja korruptoituneita, tulen hyvin surulliseksi. Tämä päivä on
teille hyvin suotuisa. Tehkäämme kaikki tänään päätös, että me emme koskaan enää valehtele vaikka mitä tapahtuisi. Olen
nainen ja myös intialainen. En ole koskaan valehdellut. Valehtelemalla aiheutatte vain vahinkoa itsellenne, väärillä teoilla saatte
aikaan menetyksiä. Ehkä ansaitsette enemmän tai huijaatte muilta enemmän itsellenne, mutta ette pääse taivaaseen, joudutte
helvettiin. Yksi asia on tärkeää tietää, että meillä on erittäin huono maine muualla maailmassa.

Miksi on näin? Koska me olemme sen luonteisia! Jos kuulette, että joku pettää ja valehtelee, muodostakaa ryhmä ja tehkää
kysely asiasta. Esimerkiksi, jos on rakennettu tie, joka ei ole kunnollinen, niin kysykää paljonko rahaa sen rakentamiseen on
käytetty ja mitä sillä rahalla on tehty. Raha, joka on saatu teiden rakentamiseen käytetäänkin viinaan, joka on meidän
vihollisemme! Miksi te haluatte tehdä niin? Olette kaikki hyvin toimeentulevia. Olen nähnyt monia maita, joissa ihmiset ovat
köyhiä, mutta he ovat hyvin rehellisiä. Rehellisyyden pitäisi olla teissä kaikkein tärkein ominaisuus. Tehkää tänään päätös, että
tästä lähtien emme enää koskaan ole epärehellisiä.

Emmekä työskentele epärehellisten ihmisten yrityksessä. Jos joku on epärehellinen, me paljastamme hänet. Nyt ihmiset sitten
sanovat, että “Äiti, poliisitkin ovat sellaisia ja muillakin osastoilla he ovat tällaisia." Mutta te olette sahaja joogeja. Sahaja joogit
eivät ole yhtään sen vähempiä kuin poliisit tai muut vallassa olevat. Heillä on valtaa, mutta todellinen valta tulee totuudesta.
Teissä pitää olla totuudellisuutta ja olen hyvin iloinen, että niin monet sahaja joogit elävät totuudessa. Mutta me tarvitsemme
lisää totuudellisia sahaja joogeja. Totuudessa eläminen on välttämätöntä, muuten teidän Agnya-chakranne ei puhdistu. Ego
sijaitsee Agnyassa.

Kun ihmisestä tulee egoistinen, hän tekee kaikenlaisia virheitä, hän kritisoi ja vahingoittaa muita, korruptoituu. Kaikki sellaiset
joutuvat helvettiin. Haluan sanoa teille hyvin selvästi, että teidän ei pidä mennä mukaan korruptioon, ei se teitä tapa. Mitä olette
saaneet aikaan ansaitsemalla enemmän rahaa? Mitä te teette? Olette varmaan sytyttäneet muutaman lampun lisää, pitäneet
useampaa palvelijaa, mitä muuta? Minkälaisessa kunnossa olette, kun joudutte helvettiin? Puhun tästä kaikesta näin
Diwali-päivänä, koska Diwalia juhlittiin sen kunniaksi, että Sita palasi Raman luokse. Emme voi olla orjia, kun saamme nauttia
viattomuudesta. Me olemme omia orjiamme, emme kenenkään muiden.

Me emme saa valehdella minkään syyn takia. Olen asunut Delhissä kauan aikaa ja olen yllättynyt siitä, miten täällä valehdellaan.
Täällä ei pelätä ollenkaan valehtelemista. Täällä voi avoimesti valehtelemalla hyötyä ja ansaita enemmän rahaa, mutta ei tiedetä,
että silloin ei pääse taivaaseen. Haluan sahaja joogien lupaavan, että he eivät valehtele eivätkä tue ihmisiä jotka valehtelevat.
Ihmiset sanovat, että maamme on hyvin korruptoitunut. Kyllä, olen ollut monissa maissa ja huomannut, että venäläiset ovat
kaikkein parhaimpia ihmisiä. He ovat tyytyväisiä elämäänsä, melkein sahaja joogeja ja siellä on paljon sahaja joogeja. Tänä
vuonna en voinut matkustaa Venäjälle, mutta ensi vuonna menen sinne varmasti. Tämä tarkoittaa sitä, että emme ole pystyneet
omaksumaan demokratiaa kunnolla.



Meidänkin olisi pitänyt elää kommunismissa. Siellä ei tapahdu ryöstelyä, ei valehtelua ja kaikki rakastavat toisiaan. He
kunnioittavat minua paljon. Meidän pitää ymmärtää minne olemme menossa. Kuinka pitkälle voi mennä, että saisi enemmän
rahaa? Mitä me saamme siitä? Rehellisyyden pitäisi olla kaikkein tärkein ominaisuutenne. Epärehellisyys aiheuttaa ongelmia
omalle kansallenne. Ihmiset sanovat, että intialaiset ovat epärehellisiä. Tunnen häpeää kuullessani tällaista.

Niin monet suuret pyhimykset ovat syntyneet täällä, kuinka monta pyhimystä täällä onkaan asunut, ja nyt täällä olevat ihmiset
ovat suuria varkaita, he varastavat ja kritisoivat. Teidän Agnyanne on täysin pelästynyt kaikesta tästä. Kaikki haluavat tehdä
paljon rahaa; lopulta kaikki nämä rikkaat joutuvat helvettiin. Tänä Diwalin päivänä, haluan kertoa kaikille Diwalin merkityksestä,
että helvetti on täynnä pimeyttä ja te olette valaistuneita. Teidän pitää taistella kaikkialla, missä on pimeys ja kertoa ihmisille,
että he tekevät väärin. Tällä tavalla maamme tulee paremmaksi ja se on teidän tehtävänne. Olemme tehneet pujia ja rituaaleja,
mutta Shakti (jumalallinen voima), joka on sisällämme, vastustaa kaikkea mikä ei ole totuudellista. Monet ihmiset eivät tiedä,
että rahan tekeminen on sairaus. He joutuvat suoraan helvettiin. Minä kerron tämän teille, koska kukaan ei ole ennen kertonut
sitä tällä tavalla.

Näin Diwalin aikaan kerron teille, että me sytytämme lamppuja ja juhlimme iloa sydämissämme. Näin me näemme millaisia me
itse olemme. Olemmeko varkaita? Nytkin näen ihmisten kinastelevan toistensa kanssa. Hindujen ja muslimien väliset riidat ovat
nyt ohi, mutta toisten kanssa riitely on alkanut. Tämä on toinen asia - me olemme myös riidanhaluisia. Muissa maissa ei
ainakaan ole niin monia uskontoja kuin meillä. Aina kun siihen löytyy tilaisuus, alamme riidellä, riitely menee kaiken edelle. Mies
ja vaimo riitelevät, sitten lapsetkin riitelevät ja jos paikalla on muita ihmisiä, heidänkin kanssaan riidellään. Mitä Sahaja Yoga on?

Sahaja Yoga on vain ja ainoastaan rakkautta. Herättäkää sisällänne oleva rakkauden voima. Tänään on hyvin suotuisa päivä ja
meidän pitää sytyttää lamput sydämissämme ja tehdä luja päätös: vaikka kuolisimme, emme valehtele. Täällä on asunut suuria
henkilöitä, mutta silti intialaisilla on ympäri maailman huono maine, että olemme epärehellisiä. En kyllä ole koskaan tavannut
ketään sellaista, mutta aina kun kuulen siitä, tulen surulliseksi. Intia on erittäin pyhä paikka, suuret pyhimykset ovat syntyneet
juuri täällä, ei missään muualla. Myös sufit syntyivät täällä. Niin monet suuret pyhimykset syntyivät täällä Intiassa. Missään
muualla ei ole ollut niin paljon pyhimyksiä. On voinut olla muutamia, mutta Intiassa oli sellaisia pyhimyksiä, että kaikki, mitä he
opettivat, on jäänyt elämään.

Meistä on tullut halpa-arvoisia varkaita. Se, joka varastaa, ei pääse taivaaseen. Täällä vietettyyn elinaikaan verrattuna joutuu
helvetissä olemaan tuhat kertaa pitempään. Tänään minä puhun teille helvetistä, koska helvetti tarkoittaa pimeyttä ja me
näemme pimeyden kirouksen joka puolella. Valonne avulla yrittäkää nähdä ketkä elävät helvetissä. Te autatte hallitusta
paljastamalla epärehelliset. Olette ehkä alemmassa tai ylemmässä virka-asemassa, mutta silti teidän on paljastettava se, joka
varastaa. Ottakaa kiinni varkaat, paljastakaa epärehelliset. Teillä on kaikki voimat, mihin aiotte käyttää niitä? Olette saaneet
uuden tietoisuuden, mihin käytätte sitä?

Olette valaistuneet. Näette itsenne sen valossa. Pimeyden takia ette ole nähneet mitään, mutta katsokaa oman valonne avulla
mitä olette ja mitä muka saavutatte valehtelemalla? Me olemme perhe, emme koskaan valehtele, emme edes osaa valehdella.
Aina kun syntyy tilanne, jossa voisi valehdella muistakaa, että teillä on voimat, olette valoja, Te olette valo pimeyden keskellä.



Antakaa valojen palaa. Meidän pitää lopettaa tämä pimeys. Meillä on huono maine epärehellisyytemme takia. Ei ole toista niin
suurenmoista maata kuin omamme ja kuitenkin on hyvin surullista, että muut ihmiset ovat ymmärtäneet meidät väärin. En tiedä,
mitä he saavuttavat epärehellisyydellään.

Mitä he saavat itselleen, tulee olemaan kauheaa! Kukaan ei säästy! Jokainen epärehellinen henkilö paljastuu ja sitä on jo alettu
järjestellä. Teillä on itseoivallus, koska ette ole epärehellisiä, te rakastatte totuutta ja kunnioitatte sitä. Haluan teidän kaikkien
puolustavan totuutta. Typerykset aiheuttavat sekasortoa Jamunajissa. Jamunaji joutuu suoraan helvettiin. Mutta te säästytte
tältä helvetiltä. Te olette oivaltaneita sieluja. Valaistunut ei koskaan vajoa alas.

Jos haluatte vakiinnutta Sahaja Yogan täydellisesti itsessänne, silloin teidän pitää ensin päättää, että ette koskaan ole
epärehellisiä millään tavalla. Rahan haaliminen näyttää olevan ainoa tehtävä tässä maailmassa! Mitä siitä seuraa? Kukaan ei
tule muistamaan sellaisia. Teidän pitää elää totuudessa, jos rakastatte maatanne. Kuka uskoo valehtelijan rakkauteen! Tämä on
teille hyvin hankala tilanne, kun huomaatte naapurinne olevan sellainen ja luulette, että teidänkin pitää tulla sellaiseksi. Miksei
ajattelisi niin, että me olemme tällaisia - miksei naapurikin voisi tulla meidän kaltaiseksemme. Luvatkaa, että ette koskaan ole
epärehellisiä, ettekä tue ketään epärehellistä. Emme tiedä miksi valhe kukoistaa, se on maamme kirous!

Monet ihmiset valehtelevat ainakin kymmenen kertaa, päivässä, aamusta iltaan, eikä sekään riitä. Nyt kun ette enää elä
köyhyydessä, kaikki on hyvin, on ruokaa ja juomaa yllin kyllin eikä teidän tarvitse enää kerjätä, miksi te edelleen valehtelette?
Vannokaa siis tänään, että me emme enää valehtele ja jos joku niin tekee, niin me emme tue tätä henkilöä, me emme ole hänen
kanssaan missään tekemisissä. Tämä tuo teille runsaasti rauhaa ja onnea. Te tiedätte, että valehtelija joutuu helvettiin ja te
menette hänen mukananaan. Jumala on antanut teille itseoivalluksen, olette valaistuneet sisältä. Tämän valon avulla teidän ja
kaltaistenne pitää luvata, että ette koskaan valehtele, vaikka kuolema tulisi, mitä tahansa tapahtuisi. Intialaiset ovat
kunnollisempia, tiedän sen, mutta kun kuulen puhuttavan heistä ulkomailla, tulen hyvin surulliseksi. Tapa millä nämä tiet on
rakennettu, onko siinä mitään järkeä? Tuntui kuin olisi kulkenut keskellä metsää.

Olette vaikutusvaltaisia, kun huomaatte epäkohdan, tehkää kysely, kuka tällaisen tien on rakentanut? Miksi näin tehtiin? Kuka
käytti rahat? Kaikkien sahaja joogien pitää yhdistyä ja yrittää ajaa tämä "paha henki" pois maastamme. Kaikkialla sanotaan:
"Älkää luottako intialaisiin." Kuinka häpeällistä! Meihin pitäisi pystyä luottamaan kaikkein eniten. Meillä on ollut todella suuria
johtajia, pyhimyksiä ja suuria sieluja. Mutta emme ajattele heidän nimeään ja mainettaan. Heitä kunnioitettiin ja teitä tullaan
kunnioittamaan.

Mutta älkää puolustako varkaita. Jos tiedätte jonkun olevan varas, älkää silloin syökö heidän kotonaan, silloin heidän olonsa käy
vaikeaksi. Minä sanon teille, että te olette jumalaisten voimien poliiseja, yritätte paljastaa varkaat, jotka kohtaatte. Yrittäkää
opettaa tätä rohkeutta lapsillennekin. Paljastakaa väärintekijät ja valehtelijat. Lukuisat pyhimykset ovat nostaneet maamme
henkisyyttä ja te olette myös pyhimyksiä. Teidän ei tarvitse valehdella. Mitä sitten, jos saatte ruokaa vain kerran päivässä?
Kukaan ei kuole ruuan puutteeseen. Me saamme aivan riittävästi ruokaa ja juomaa, mutta sen lisäksi haluamme vielä juoda
alkoholiakin.



Jos juomme, pystymme tuskin ottamaan askeltakaan. Juominen tuhoaa meidät. Emme pysty elämään kunnollista viinan takia.
Esimerkiksi Amerikassa on keksitty, että kun lapsi täyttää 16, hän voi ansaita itse elantonsa. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki
ovat palvelijoita. Heille maksetaan kaikenlaisesta, mm. autopesusta. Ja kun he täyttävät 16, heille sanotaan, Sir, olette nyt 16,
lähtekää pois. Olen nähnyt kaikkialla näitä 16-vuotiaita lapsiparkoja. Mihin juuri 16 täyttänyt joutuu?

Entä opiskelut? Hän on nyt 16-vuotias! Hänet heitetään ulos kodistaan. Sekä isä että äiti heittävät lapsen pois kotoaan.
Katsotaan, kuinka pitkälle amerikkalaiset menevät. He joutuvat tuhoon. Kenestäkään ei tule suurta ostamalla pari jettiä. Millä
tasolla olette? Mihin te pystytte? Intia on maa, joka voi palvella koko maailmaa.

Mutta sitä varten sen pitäisi elää totuudessa. Kuka tarvitsee vääryyttä, en voi ymmärtää sitä! Suurimman osan rikkaista pitäisi
ensin ymmärtää se, että ovat rikkaita ja istua sitten rauhassa alas, eikä miettiä miten ansaita lisää. Kukaan ei tule
onnellisemmaksi ansaitsemalla enemmän. Olette sahaja joogeja ja teidän sisällänne on valo. Näette tienne tämän valon avulla,
se on totuuden tie. Olitpa muslimi, hindu tai kristitty, sillä ei ole mitään merkitystä. Olette kaikki ihmisiä. Jos ihmisillä ei ole
rehellisyyttä, he ovat epärehellisiä. Kukaan ei muista heitä.

Entä elämä tämän jälkeen, millainen siitä tulee? Rehellisyydestä on monenlaista hyötyä. Kaikkein suurin hyöty on se, että
Jumalan siunaukset seuraavat teitä koko ajan. Saatte osaksesenne sellaisia siunauksia, että yllätytte kun huomaatte. Ilman
mitään ponnistuksia kaikki asianne järjestyvät. Mutta täällä, missä tilanteessa ihmiset elävätkään, oli heillä rahaa tai ei, he
juoksevat rahan perässä. Vielä on paljon köyhiä ja heidänkin pitäisi saada juhlia Diwalia tänään. Heidänkin pitäisi saada olla
iloisia. Me asumme samassa maassa. Mutta petämme itseämme.

Olemme hyvin älykkäitä. Sen takia meistä tulee egoistisia sisältä päin. Jos tulee egoistiseksi, ei kukaan voi auttaa. Egon
vaikutuksesta voi saada syövän. Silloin ei voi auttaa itseään. Jos sinulla on syöpä, et voi auttaa itseäsi. Minäkään en voi auttaa.
Sanon sen suoraan. Polttakaa ensiksi egonne tulessa. Jos teillä on ego, teidän pitäisi hävetä sitä.

Mitä varten te pidätte egoa? Meidän maassamme se on kaikki kaikessa. Loppututkinnon suorittaneesta tulee egoistinen, ja jos
hän saavuttaa enemmän, ego tuplaantuu. Jos joku saavuttaa jotakin, jos hänestä tulee insinööri tai lääkäri, hänestä tulee heti
egoistinen. Kun Agnya-chakra menee tukkoon, minne silloin joutuu? Suoraan helvettiin. Ja helvetti on kauhea paikka. Jumala on
antanut teille älykkyyden ja nyt te olette saaneet itseoivalluksen. Jos senkin jälkeen haluatte helvettiin, menkää. Tähän asti
kukaan ei ole puhunut tästä.

Tänään on suotuisa päivä, koska tänä päivänä tapahtui monia asioita. Sita palasi kotiin "Ramchandrajin" päättyessä, Krishnan
kauden aikana tehtyjä suuria tekoja suorittivat ne, jotka olivat oivaltaneita sieluja. Ensimmäinen asia mistä pitää todella päättää
on se, että emme tee mitään epärehellistä. Jos joku muu tekee, meidän tehtävämme on paljastaa hänet. Näen, että tässä
maassa valkoiset taistelevat mustien kanssa, joku toinen jonkun muun kanssa. He haluavat Intian jakautuvan, mikä ei tule
olemaan ollenkaan hyvä asia. Miten se voisi olla hyvä asia, jos olette rehellisiä ja kaikin puolin hyviä ihmisiä! Mitä tahansa
opimmekin englantilaisilta, siitä ei ole meille mitään hyötyä. Heillä menee nyt todella huonosti. Meidän on pelastettava oma



maamme ja koko maailma.

Se on suuri vastuumme; olette saaneet oivalluksen, olette valaistuneet. Mutta jos haluatte ryömiä ojassa, minkä sille voi?
Kaikkien pitäisi yrittää yhdessä. Haluan, että sahaja joogit muodostavat komitean ja jos joku huomaa jonkun varastavan, siitä
pitää ilmoittaa komitealle ja katsoa, miten komitea hoitaa asian. Tällä tavalla maineenne paranee ja pääsette arvostettuun
asemaan. Aivan ensimmäiseksi ette saa olla epärehellisiä eikä antaa muiden olla. Tämä on hyvin tärkeää. Oman maanne maine
on tahriintunut. Ruokaöljyä laimennetaan ja gheetäkin laimennetaan. Kaikkialla ihmiset nauravat meille.

Kukaan ei usko, mutta kaikkein hienoimmat ihmiset ovat Intiassa. Täällä itseoivalluksen saaneiden ihmisten määrä on suurempi
kuin missään muualla maailmassa. Mutta nämä eivät ole ansainneet hyveitä itselleen. On siis parempi ansaita hyveitä kuin
ansaita rahaa. Katsokaa näitä hyvin köyhiä ihmisiä. Tämä päivä on hyvin suotuisa ja myös ilontäyteinen. Miksi? Koska tänään
olemme päässeet taivaaseen ja haluamme myös pysyä siellä. Mutta pelkurit eivät pääse taivaaseen. Siellä ei tarvitse pelätä
mitään.

Jos ansaitsee muutaman rupian enemmän tai vähemmän, millainen onnettomuus siitä voi olla seurauksena? Kaikki ovat
vaurastuneet. Olen nähnyt sen. Olen käynyt täällä säännöllisesti viimeiset 17-18 vuotta. Teistä on tullut rikkaampia. Tilanne on
parempi kuin aikaisemmin. Mutta aamusta iltaan näkee epärehellisyyttä, epärehellisyyttä, epärehellisyyttä. Tie on tehty valmiksi
kulkea. Luvatkaa tänään, että me emme aio olla epärehellisiä jos joku on, niin kaikki vastustavat sitä yhdessä. Miksi teille on
annettu Sahaja Yoga? Miksi teille on annettu itseoivallus?

Että voisitte levittää valoa. Jos teillä ei ole sitä, miten te voisitte levittää valoa ulospäin? Tämän valon avulla te autatte myös
epärehellisiä. Mitään ei tapahdu, jos ansaitsette hieman vähemmän. Jos olette rehellisiä, silloin Jumala auttaa teitä! Miksi
meidän maassamme kuolee niin paljon ihmisiä? Missään muualla ei kuole niin paljon. Se johtuu siitä, että heidän pitää mennä
helvettiin. Ymmärtäkää, että jos olette epärehellisiä, on ensimmäinen askel kohti helvettiä jo otettu eikä toista askelta,
valehtelua, edes tarvita. Puhukaa totta.

Totuutta puhuva ihminen on ainutlaatuinen. Jos hän on vielä sahaja joogi, vieläkin parempi. Kuten ihmiset muistavat sufit,
samalla tavalla he tulevat muistamaan teidät. Teidän ei tarvitse tehdä mitään. Paljastakaa vain epärehelliset, se on hyvin
välttämätöntä. Täällä ihmiset taistelevat lopettaakseen jätteiden laskemisen Jamuna -jokeen - että tästäkin pitää sanoa
ihmisille! Olen vieraillut hyvin monessa maassa eikä missään heitetä jätteitä jokeen! Misi olette niin laiskoja? Jätehuolto on
hoidettu. Voitte antaa jätteet kunnan hoidettavaksi tai viedä kaatopaikalle, mutta jos itse roskaatte, mitä sille voi tehdä?

Päättäkää kaikki tänään mielessänne ja vannokaa, koska tänään on hyvin suotuisa päivä, että “emme ole epärehellisiä emmekä
usko epärehellisyyteen”. Olen tavannut ihmisiä, jotka eivät ole epärehellisiä eivätkä he mene epärehellisten ihmisten kotiin. He
eivät halua olla missään tekemisissä heidän kanssaan, koska haluavat pitää huolta omasta hyvinvoinnistaan ja myös oman
maansa hyvinvoinnista. Sinä olet sahaja joogi ja sinun pitää luvata että et tee mitään epärehellistä. Voit vain tunnistaa
epärehellisen henkilön ja sitten kertoa sisäiselle sielullesi, että hän on epärehellinen. Ja jos vaikkapa kaksitoista sahaja joogia
tulee yhteen ja saa tietää, että joku henkilö on epärehellinen, silloin Jumaluus tulee auttamaan. Tämä maa ei hyödy muutamasta



rikkaasta ihmisestä, mutta se hyötyy varmasti rehellisistä ihmisistä. Suurin häpeänmerkki, jonka olemme saaneet, on
epärehellisyyden leima. Sahaja joogit eivät voi koskaan olla epärehellisiä. Meidän pitää yhdistyä, työntää syrjään kaikki riitely ja
väärät käsitykset rehellisyydestämme.

Intian maine on pahoin tahriintunut, joten vannokaa, että tästä eteenpäin me emme ole epärehellisiä ja jos tapaamme
epärehellisiä, me paljastamme heidät. Seuraavana päivänä hän ei voi enää nukkua rauhassa. Tämä on paisunut jo aivan liikaa.
Olen hämmästynyt epärehellisyyden laajuudesta, epärehellisyyttä on kaikessa, aivan kaikessa. Ennen joutui ulos yhteisöstä
pienemmästäkin syystä, ihmiset lähtivät myös itse pois vähäisistäkin syistä. Maamme oli rehellinen, sillä oli hienoja
ominaisuuksia. Olemmeko unohtaneet ne? Mihin ne ovat joutuneet? Näen epärehellisyyttä joka puolella, joka askeleella. Meidän
pitää opettaa lapsiamme olemaan rehellisiä.

Kyllä, vaikka he olisivat nälkään kuolemassa, mutta se voidaan tietysti estää, mutta vain jos he ovat rehellisiä. Epärehellistä ei
kukaan voi auttaa, ei edes Jumala. Silloin saa kaiken maailman taudit. Maassamme on monia huonoja tapoja, täällä juodaan
viinaa ja viiniä. Oletteko syntyneet tänne tullaksenne typeryksiksi? Älkää pelätkö väärintekijöitä, tai auttako heitä. Olen nähnyt
ihmisiä, jotka menevät koteihin, joissa juodaan ja sitten hekin alkavat juoda. Mutta kun huomaatte, että jollakin on tällainen
luonne, kun huomaatte, että hän on epärehellinen, älkää olko tekemisissä hänen kanssaan. Meidän pitää tehdä työtä maamme
hyvinvoinnin eteen, Jumala on antanut meille valon. Nähkää tässä valossa.

Hänen voimansa ovat valtavat. Jos päätätte näin, Jumala hoitaa ne, jotka ovat epärehellisiä kansaansa kohtaan, se riittää. Teistä
on tulossa kuuroja. Ette kykene ymmärtämään. Sellainen ihminen ei voi koskaan tehdä mitään hyvää, eikä hän osaa koskaan
antaa muille. en ymmärrä, miten he voivat elää niin häpeämättömästi. Siksi tämän päivän viesti on, että teidän pitää tehdä
lupaus, että ette aio olla millään tavalla epärehellisiä ja jos joku on epärehellinen, emme tue häntä. Se riittää. Maahamme tulee
vielä monia oivaltaneita sieluja. Mutta kuka haluaa tulla näin epärehelliseen maahan?

Ainoa viesti tänään on se, että teissä on valo, jos kuljette valonne johdattamana, se antaa teille vahvuutta. Te voitte tehdä mitä
ikinä haluatte. Katsokaa, me olemme saavuttaneet “Swatantramme”. “Swatantra” on mekanismi, jolla ymmärrämme itseämme.
Haluan, että tänne syntyy paljon oivaltaneita lapsia, joten ymmärtäkää, että tämä on suurenmoinen päivä. Tehkää lupaus, että
emme ole epärehellisiä emmekä tue epärehellisiä. Teidän ei tarvitse pelätä heitä; Jumala ei ole heidän kanssaan, vaan teidän
kanssanne. Jos olette hyviä, silloin Jumala on kanssanne. Kaikki ihmiset ovat syntyneet juuri Intiaan, mutta ei tappelemaan ja
kuolemaan, kuin suuret typerykset! Täällä tapellaan ja kuollaan... kertokaa ihmisille, että se ei hyödytä ollenkaan.

“Ooh! Miksi te taistelette? Mitä te haluatte? Teillähän on jo kaikenlaista syötävää ja juotavaa, mitä te vielä tarvitsette?” Mutta
nykyään ihmiset haluavat tietynlaisia vaatteita, tietynlaisen kodin, ja tätäkään ei vielä omista... Kaikki tämä johtaa vain helvettiin.
Entisaikoina monet olivat sufeja, te olette myös sufeja, koska olette puhdistuneet. Nyt te kirjoitatte runoja vilpittömyydestä.
Vilpillisyys joutaa kokonaan pois on muitakin asioita, jotka pitää muuttaa paremmiksi. Mutta, ihan ensimmäiseksi: älkää olko
epärehellisiä. Emme ole niin köyhiä, että turvautuisime valheeseen. Maamme maine on tahriintunut.

Tämä maine on puhdistettava. Te olette sahaja joogeja ja te pystytte siihen. Teillä on valo ja tämän valon avulla voitte levittää



valoa kaikkialle ja antaa rohkeutta kaikille. Erityisesti kaikkien nuorten pitää miettiä mitä kaikkia rehellisiä asioita voi tehdä.
Kuten kampanja: "Älä heitä roskia Jamuna -jokeen". Se on ihan hyvä, mutta ei kuitenkaan niin tärkeää. On tärkeämpää päästä
eroon epärehellisyydestä. Siksi juuri tätä päivää pidetään suotuisana kaikkialla. Joka puolella sytytetään lamppuja. Jos emme
kaikesta huolimatta pysty tähän, mitä hyötyä Sahaja Yogasta on?

Intiassa on kaikkein eniten sahaja joogeja. Sitten tulee Venäjä. He ovat erittäin ystävällisiä. He eivät ryöstä ihmisiä. En tiedä
miksi. Jos Intiaan tulisi kommunismi, niin ehkä meistäkin tulisi samanlaisia; mutta se ei ole kovin hyvä ajatus. Jos ihminen
joutuu tekemään jotakin pakosta, se ei ole hyvä. Päättäkää, että meistä itsestämme tulee voimakkaita. Päättäkää nyt tänä
suotuisana päivänä, että ette ole enää epärehellisiä ettekä anna muidenkaan olla. Tämä maa tulee silloin kukoistamaan.

Olen nähnyt millaisia muut maat, niiden asukkaat ovat, kaikki ovat hyödyttömiä ihmisiä. Meillä ihmiset ovat edelleen henkisiä.
Henkisyys häviää maastamme, jos epärehelliset ihmiset pääsevät liikaa valtaan. Ainoa viestini on, että me emme ole
epärehellisiä emmekä salli muidenkaan olevan. Täällä ollaan liian suvaitsevaisia tässä asiassa. He antavat tällaista tapahtua ja
se on suuri virhe. Kun teillä on valo, miksi pelkäätte? Miksi teidän pitäisi pelätä? Siksi pyydän teitä olemaan rohkeita ja silloin
olemme saavuttaneet eräänlaisen vapauden. Te saavutatte "swatantran", tiedon siitä miten meidän sisäinen itsemme toimii.

Te olette saavuttaneet sen. Mutta käyttäkää sitä myös. Teitä on kokoontunut tänne niin paljon tänään. En ole koskaan nähnyt
teitä näin paljon Delhissä. Päättäkää kaikki tänään sisällänne, että ette usko ketään epärehellistä. Kaikki paholaiset syntyvät juuri
siksi, että meidän sisällämme on jotakin, mikä saa ne ajattelemaan, että me uskomme niihin. Intialaisten ei pitäisi uskoa niihin
eikä oivaltaneiden varsinkaan. Maallamme on kannettavanaan suuri häpeätahra, joka ei ole todellinen. Intiassa on paljon
kunnollisia ihmisiä eikä tämä tahra ei ole todellinen. Olen myös nähnyt, että ihmiset tappelevat keskenään: tämä on meidän
maamme ja tuo on teidän. Ainoa asia mitä teillä on, on "Swaraja", oman itsen valtakunta.

Te saatte ikioman valtakunnan kun teistä tulee "Swatantra" sen todellisessa merkityksessä. Siellä ei tarvitse pelätä ketään eikä
käskeä ketään. Olen yllättynyt, että teitä on täällä niin paljon. En ole koskaan nähnyt niin paljon ihmisiä Delhissä. Minun ainoa
pyyntöni tänä suotuisana päivänä on, että me päättäisimme olla aina rehellisiä, vaikka meidän pitäisi kuolla sen takia. Maamme
on rappeutunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Teitä sahaja joogeja on niin paljon, mitä te pelkäätte? Mikä asia teitä
pelottaa? Jumaluus on teidän kaikkien tukena. Kun sufit saivat tietää, että Jumala oli heidän kanssaan, he hankkiutuivat eroon
kaikesta hyödyttömästä maallisesta.

Eivät kaikki, mutta muutamat. Tehkää te samoin. Tämän päivän viesti teille on, että te ette saa olla varkaita ettekä tukea ketään
varasta. Näen vain ihmisten kiistelevän yhä useammasta aiheesta, sellaisista kuin kastijärjestelmä ja uskonto. Oletteko tulleet
pelastamaan maatanne vai hukkumaan? Teillä on suuri vastuu kannettavana. Olette syntyneet Kaliyugan aikakaudella. Tämä
Kaliyuga pitää muuttaa ja siksi niin monet tuhannet ovat saaneet oivalluksen. Missään ei ole ollut näin paljon oivaltaneita sieluja.
Siksi pyydän teitä yhä uudestaan ja uudestaan: pysykää totuudessa ja minä olen aina teidän kanssanne.

Jumala on myös teidän kanssanne. Pyydän teitä, että lujasti päätätte itsellenne, että emme hyväksy minkäänlaista varastelua ja
ryöväämistä ja jos huomaamme sellaista, taistelemme sitä vastaan. Ovatko ihmiset humalassa, vai mitä tämä on? Mitä he ovat



hyötyneet tästä valosta? Rohkeutta. Taistelkaa rohkeudella. Kaikki väärä pitää poistaa Intiasta. Maine on tahriintunut ja on vielä
muitakin asioita, mutta kaikkein tärkein on se, että jos rehellisyys puuttuu, kuinka Jumala voisi auttaa? Rahan ansaitsemisella ei
ole mitään merkitystä Jumalalle. Mutta henkisyydellä on ja sen te olette saavuttaneet.

Maailmassa ei ole kovin paljon sahaja joogeja, mutta sahaja joogit eivät tee väärin. Kerron teille tämän siksi, että ilmapiiri
Delhissä on kovin huono ja meillä intialaisilla on niin huono maine kaikkialla. Teillä on kaikkea, syötävää, juotavaa ja vaatteita,
mitä vielä haluatte? Käytte elokuvissa, siihenkin riittää rahaa. Teidän pitää päästä irti riippuvaisuudesta rahaan. Toivon
sydämestäni, että otatte sanoistani vaarin. Meidän pitää vannoa, että emme ole epärehellisiä ja vastustamme sellaisia jotka
ovat. Ymmärtäkää, että suurinta mitä maamme nyt tarvitsee on rehellisyys. Ei ole suurempaa. Rehellisyys on yhtä kuin äitinne.

Mitä sitten, jos on vain yksi paita eikä kymmenen? Kertokaa tämä myös kaikille naisille. Se onnistuu. Se tulee tapahtumaan.
Tämän päivän puhe oli hieman erilainen, ainutlaatuinen ja oli ystävällistä, että otitte vastaan sanomani.

Kiitos.  
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Guru Puja, "How to Become a Guru", Cabella Ligure, 20 July 2008 Tänään on hieno päivä kaikille sahaja yogeille, koska teidän
Sahasraranne on auennut, ja pystytte tuntemaan Jumalan olemassaolon. Jos sanotaan että Jumala on, se ei riitä, ja Jumalan
kieltäminenkin on väärin, hyvin väärin ja ihmiset jotka ovat sanoneet niin, ovat kärsineet. Vain itseoivalluksen jälkeen te tiedätte,
että on olemassa Jumala ja värähtelyt. Se on suuri avautuminen kaikkialla maailmassa. Siksi se on yksi tärkeimmistä päivistä
teille. Monet teistä ovat tunteneet viileän tuulen käsissänne ja sen tulevan ulos aivoistanne. Jotkut ovat kasvaneet Sahaja
Yogassa, jotkut eivät. Jotkut jatkavat vanhojen tukostensa kanssa. Minun täytyy sanoa, että monista voi tulla guruja, siis
opettajia, ja teidän tulee olla kuin opettaja. Ollaksenne opettaja teidän täytyy tuntea Sahaja Yoga, sen teoria ja käytäntö,
läpikotaisin, ja sitten teistä voi tulla guru. Se on suuri vastuu, gurulta vaaditaan paljon ymmärrystä. Ensinnäkään teillä ei saa olla
egoa; teillä ei saa olla tukoksia missään chakrassa; teidän täytyy olla täysin puhdas koko ajan ja värähtelyiden tulee virrata
molemmissa käsissä. Jos ne virtaavat yhdessä kädessä, mutta eivät toisessa, ette voi tulla guruksi. Teidän täytyy olla
täydellinen Sahaja Yogi. Vain silloin voitte olla guru, ja moni teistä pystyy siihen, mutta ensin teidän täytyy varmistua: oletteko
pystyvä guruksi vai ette? Nöyryydessä ymmärrätte sen. Ne, jotka uskovat voivansa olla guruja tulevat olemaan guruja koska
minä en voi nyt matkustaa paikasta paikkaan ja teidän tulee tehdä työni, antaa oivalluksia ihmisille. Teidän täytyy pystyä
antamaan massoille itseoivalluksia, vain silloin teistä voi tulla guru. Jos pystytte antamaan massoille itseoivalluksia, sitten voitte
tulla guruksi. Voitte käyttää minun valokuvaani mutta oivalluksen tulee tulla teiltä eikä valokuvasta. Vain silloin voitte olla guru.
Naiset tai miehet, molemmat voivat tulla guruiksi ja levittää Sahaja Yogaa kaikkialle. Kaikilla kiertueillani, Kanada on jäänyt paitsi
ja pyytäisin joitain teistä menemään Kanadaan, koska se on hyvin kaunis paikka, ja siellä on hyvin kauniita Sahaja joogeja.
Teidän täytyy hoitaa tämä. En voi mennä kaikkialle, mutta teidän täytyy mennä muihin maihin ja luoda siellä sahaja yogeja.
Pystytte siihen. Ensialkuun voitte käyttää valokuvaani, mutta myöhemmin voitte vain laittaa valokuvan sinne, käyttää omia
voimianne ja antaa itseoivalluksen. Pystytte siihen, ja niin me voimme levittää Sahaja Yogaa kaikkialle maailmaan. Olen tehnyt
parhaani, mutta luulen etten voi enää matkustaa, joten kerron, että teidän täytyy ottaa ohjat ja saada se toimimaan. Se ei tarkoita
että kumoatte minut, ei suinkaan. Olen kanssanne ja joka paikassa missä työskentelette - laittakaa minun valokuvani, mutta
oivallus tulee teidän antaa ja yrittäkää antaa itseoivallus massoille. Jos se ei onnistu, sitten tiedätte että ette ole guru. Jos voitte
antaa massoille oivalluksen, vain silloin olette guru. Muuten ette ole. Voitte käyttää valokuvaani, mutta teidän täytyy antaa
oivallus ihmisille. Se on gurun merkki. Sitten tiedätte jo eri keskukset, ja mitkä asiat ihmisistä puuttuvat. Olen kertonut hyvin
selvästi. Samoin ymmärrätte, että ne jotka tulevat saamaan itseoivalluksen, heillä on jotain epäkohtia ja ymmärrätte, mitkä
chakrat heillä tukkeutuvat. Te tiedätte kuinka nuo chakrat puhdistetaan, joten kertokaa heille miten ne puhdistetaan. Teistä on
tullut Sahaja Yogan mestareita joten teidän täytyy tietää mitä tulee tehdä. Jos luulette, että olette mestari, jos uskotte, että olette
mestari, silloin teistä voi tulla guru. Mutta aivan ensiksi teidän tulee varmistua ja ymmärtää itsessänne, oletteko guru vai ette.
Nyt on teidän velvollisuutenne antaa oivalluksia ihmisille ja voitte antaa jos värähtelynne ovat kuin gurun. Naiset myös, heitä
kutsutaan nimellä gurui, ei guru, mutta gurui, voi heitä kutsua myös nimellä guru. He voivat myös tehdä tätä työtä oikein hyvin.
Silloin ihmisten ongelmien ratkominen ei ole vaikeaa. Kun he saavat itseoivalluksensa, heidän ongelmansa ratkeavat. Se on
suuri voima joka teillä on, käyttäkää kaikki sitä. Voitte aluksi käyttää ryhmää jos haluatte, ja myöhemmin tehkää itsenäisesti.
Voitteko te kaikki kuvitella, jos teistä tulee guruja, kuinka paljon sahaja yogeja meillä tulee olemaan maailmassa? Mitä
opetattekin, teidän tulee myös harjoittaa. Jos ihminen juopottelee, hänestä ei voi tulla guru. Ihminen joka flirttailee ja elää
moraalitonta elämää, ei voi tulla guruksi. Tutkikaa itsenne ensiksi: Oletteko puhdas vai ette? Jos monet riivatut ihmiset yrittävät
tulla guruiksi, he eivät pysty. Katsokaa rehellisesti valokuvasta jos olette riivattu, ette voi tulla guruksi. Guruksi tuleminen on
ensin itsensä arvioimista, itsensä ymmärtämistä, ja sitten teistä voi tulla guru. En halua kertoa kenellekään yksityisesti, mutta te
kaikki pystytte ymmärtämään. Neljä tai viisi ihmistä voivat yhdessä ottaa selvää toisistaan ovatko he kunnossa vai eivät,
puuttuko jotain, onko heissä tukoksia. Mutta jos he sanovat, että olette kunnossa, silloin voitte tulla guruksi ja voitte saarnata
Sahaja Yogaa. Tämä on velvollisuutenne. Näin Sahaja Yoga tulee kasvamaan. Muuten kun jään eläkkeelle tai en matkustele,
Sahaja Yoga joutuu täysin hukkaan. Joten teidän täytyy kantaa soihtua, sitä valoa, se on nyt teidän velvollisuutenne. Teillä on
itseoivalluksenne. Minä synnyin se velvollisuus kanssani, synnyin sen ymmärryksen kanssa. Ja nyt tekin ymmärrätte itseänne.
Älkää tuomitko itseänne, antakaa oivalluksenne toimia, ja olkaa hyvin varovaisia: älkää tulko itserakkaiksi. Teidän täytyy olla
nöyriä, hyvin nöyriä kaikkien kanssa. Ja ratkaista tämä, sillä jos he eivät ole oivaltaneita sieluja, teidän ei tule tuomita heitä, vaan
kertoa heille kärsivällisesti ja suloisesti, että he eivät ole kunnossa. Kertokaa heille kuinka meditoidaan, kuinka parannutaan. Se
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on valtava vastuu. Minä olen tehnyt tätä työtä ja te pystytte siihen myös. Kaikista teistä täytyy tulla guruja. Tämä on Guru
Purniman päivä ja siunaan teitä kaikkia, jotta teistä tulee guruja. Mitä teillä nyt onkin, älkää heittäkö sitä hukkaan, vaan käyttäkää
ihmiselämän parantamiseksi. Jos haluatte, aloittakaa neljän tai viiden ryhmissä. Sitten jakaannutte. Antakaa tälle aikaa. Teillä on
oivalluksenne mutta teidän täytyy antaa oivalluksia muille, muuten teidän tilanne ei ole hyvä, se ei ole normaali. Tänään haluan
kertoa teille mitä ominaisuuksia gurulta vaaditaan. Ensiksi, hänen täytyy olla riippumaton ihminen. Se ei tarkoita että luopuisitte
perheestänne tai mitään, mutta teillä täytyy olla kiintymätön asenne - jos joku perheestänne tekee väärin, teidän täytyy mennä
pois hänen luotaan. Toiseksi, oivalluksessanne voitte nähdä, että voitte levittää iloa ja poistaa heidän ongelmansa. Olette
nähneet mitä minä voin tehdä, tekin voitte tehdä sen. Teillä on siihen voimat - mutta ei teeskentelyä. Ei teeskentelyä, muuten
tahraatte Sahaja Yogan maineen. Jos olette itsestänne varmoja, vain silloin tulette guruksi ja voitte tehdä Sahaja Yogan työtä.
Annan teille kaikki siunaukseni ja kaiken tukeni, jotta otatte tehtävänne ja tulette guruiksi. Teillä voi olla kaikki pujat ja voitte
käyttää valokuvaa. Olette nähneet kuinka se toimii, ja jos jollain on epätasapainoja tai tukoksia, teidän tulee kertoa ihmiselle,
kuinka ne korjataan. Valokuvalla se on kaikkein parasta. Teidän tulee kertoa hyvin nöyrästi, mitä tulee tehdä, ja voitte pelastaa
kaikki ihmiset. Enää en ole käytettävissä siinä mielessä, olen tehnyt parhaani ja luulen etten voi tehdä tätä uudestaan. Syy ei ole
vanha ikäni, mutta haluan antaa teille täydellisen vapauden levittää Sahaja Yogaa. Olette saaneet sen ilmaiseksi ja teidän myös
täytyy antaa se ihmisille ilmaiseksi - älkää veloittako siitä. Vain pujapäivinä, olkaa varovaisia että ette laita itseänne pujaan.
Ennen kuin olette varmistaneet ja olette varmoja, että olette luoneet vähintäänkin 100 sahaja yogia, hyviä sahaja yogeja, silloin
he voivat tehdä teille pujaa, mutta parasta on vain katsoa ja odottaa. Ette päädy pitämään pujaa ennen kuin… olette luoneet noin
1000 ihmistä kukin. Silloin teillä on oikeus pujaan. Mutta voitte tehdä pujaa minun kuvallani, kunnes olette täysin kunnossa.
Pääasia on, että luotatte itseenne. Älkää tuomitko itseänne. Olette kaikki oivaltaneita sieluja, mutta ne, jotka mielestään
soveltuvat siihen, voivat yrittää tulla guruiksi. Teidän pitää olla hyvin kärsivällisiä etsijöiden suhteen. Ette voi olla vihaisia ja
kuumaluontoisia. Elleivät he todella yritä aiheuttaa teille hankaluuksia, ' ette saa menettää malttianne. Teidän pitää olla hiljaisia.
Monet guruista ovat hyvin kuumaluontoisia, tai ovat ennen olleet, heidän kaikki aikansa taisi mennä sapen kiehumiseen, eivätkä
he siksi saaneet kovin paljon järkevää aikaan. He eivät pystyneet antamaan itseoivallusta. Joten, minun pitää varoittaa teitä -
hillitkää luontonne. Katsokaa itseänne, jos aina suututte, teistä ei voi tulla guruja. Gurun pitäisi olla hyvin rakkaudellinen henkilö.
Täynnä rakkautta ja ymmärrystä muita kohtaan. Teidän pitää olla nöyriä, ette saa olla epäystävällisiä, huutaa ihmisille. Jos he
käyttäytyvät huonosti, pyytäkää poistumaan, mutta älkää huutako heille. Jos joku käyttäytyy mielestänne sopimattomasti,
pyytäkää häntä kohteliaasti poistumaan, mutta teidän ei tarvitse suuttua tai huutaa hänelle. Joten teillä on nyt suuri vastuu.
Teillä on itseoivalluksenne ja 4-5 hengen kesken voitte muodostaa ryhmän Sahaja Yogan levittämiseksi, antaaksenne
itseoivalluksia ihmisille. Kokeilkaa sitä. Tietenkin voitte käyttää valokuvaani, mutta teidän tulee kokeilla taitojanne. Koettakaa
ymmärtää nyt, mikä on vastuunne. Kun teille annetaan jokin virka, teidän tulee aina kantaa tämän viran mukana tulevat vastuut.
Samaan tapaan, jos teistä tulee guruja, sen mukana tulevat tietyt vastuut, kuten että oman käytöksenne tulisi olla moitteetonta.
Alussa ette voi sanoa heille, etteivät he voi käydä kirkossa, etteivät he saa tehdä sitä sun tätä. Antakaa heille itseoivallus ja
puhukaa sitten heille. Alussa ette voi kehottaa heitä mihinkään, muuten he vain alkavat vältellä teitä. Hyväksykää heidät
sellaisina kuin he ovat. Älkää heti alkuun yrittäkö parantaa sairauksia. Voitte toki käyttää valokuvaani, mutta älkää yrittäkö itse
parantaa. Myöhemmin, jos teillä on hyvä luottamus voimiinne, voitte 4-5 hengen voimin työskennellä sairaiden kanssa. Se ei ole
helppoa, voitte itse joutua epätasapainoon. Ennen työskentelyä tehkää aina itsellenne suojaus. Suojauksen tekeminen on hyvä
tapa. Oikeastaan aina ulos mennessänne, teidän pitäisi tehdä suojaus. Olkaa niin hyviä ja vakuuttavia puhujia kuin mahdollista.
Te tiedätte niin paljon nyt ja voitte puhua heille. Se on hyvin suuri vastuu. Itse olen työskennellyt sen parissa vuodesta 1970 ja
olen tehnyt kovasti töitä tähän päivään asti, enkä voi enää jatkaa. Nyt minun pitää mennä takaisin ja levätä, kuten minua on
kehotettu ja olette varmaan samaa mieltä. Mutta voitte kertoa minusta jos se on tarpeen, ja käyttää minun valokuvaani. Aina kun
teillä on meditaatio, käyttäkää kuvaani. He, jotka ajattelevat soveltuvansa johtoon, tai guruiksi, heidän tulisi ensin tarkistaa omat
värähtelynsä. Meditoikaa valokuvaani ja tutkikaa itseänne. Teidän pitää olla täysin rehellisiä, että olette sataprosenttisesti
tasapainossa, ilman tukoksia, ja silloin teistä voi tulla guru. Teidän täytyy olla. Aluksi voitte opettaa kahta, kolmea ihmistä. Itse
aloitin viiden kanssa, joten voitte kuvitella miten siinä edetään. Kokeilkaa parin, sitten viiden tai useamman kanssa. Myöhemmin
voitte myös mainostaa. Jos olette antanut itseoivalluksen, sanotaan nyt vaikka, olette antaneet itseoivalluksen kymmenelle,
voitte aloittaa oman ryhmänne, tai järjestönne, miksi haluatte sitä kutsua, ja laitatte sen toimimaan. Teillä on nyt kaikki voimat.
Teillä on oikeus siihen. Mutta teillä täytyy olla oikeanlainen temperamentti. Aluksi pitää olla hyvin kärsivällinen ja kiltti. Hyvin
kiltti. Vähitellen huomaatte, että osaatte parantaa ihmisiä. Aluksi voitte käyttää siinä valokuvaa apuna, ja myöhemmin voitte
itsekin parantaa. Ensiksi katsotte värähtelyistä, mitkä keskukset ovat tukossa, mitkä ovat hyvässä tai huonossa kunnossa. Siten
teidän tulee korjata ne itsessänne. Jos jotakin on vialla teidän tulee korjata ne, ja vasta sitten tulla opettajiksi. Ette voi tulla



guruksi vain hyväksymällä, että olette guru, teidän tulee olla hyvin, hyvin… tiukka itsenne kanssa. Teidän tulee arvioida itseänne.
Aluksi teidän pitää tutkia, voitteko tulla guruiksi, ja sitten voitte kertoa minulle, miten edistytte. Olen hyvin iloinen lukiessani,
montako oppilasta teillä on, ja niin Sahaja Yogan tulee levitä, ei epäilystäkään. Se ei voi jäädä paikoilleen vain koska lähden
eläkkeelle, vaan koska meillä on niin paljon sahaja yogeja, se voi kasvaa ja kukoistaa. Luullakseni en voi enää matkustaa ja
menen takaisin. Enkä voi enää tulla takaisin. Se ei ole mahdollista. Joten teidän on parasta pärjätä itseksenne. Teidän pitää
kirjoittaa minulle, jos teillä on hankaluuksia. Jos joku on epätasapainossa tai teillä on ongelmia. En usko, että lehdet alkavat
arvostella teitä. He ovat tehneet sen minulle, mutteivät varmaankaan teille. Luvatkaa kaikki minulle, että yritätte tulla guruiksi.
Minä en ottanut teiltä rahaa. En ottanut teiltä mitään. Haluan vain, että levitätte Sahaja Yogaa. Ihan alussa, edes pujissa älkää
ottako vastaan lahjoja tai rahaa. Voitte ottaa hieman rahaa heiltä jos teidän tarvitsee vuokrata jokin iso halli tai tila, mutta se
tulee myöhemmin. Koettakaa aluksi opettaa muutamaa ihmistä. Se tulee olemaan hyvin toimiva juttu. Pujaa teidän ei pitäisi
antaa heidän tehdä teille, ainakaan aluksi. Ennen kuin teillä on 300 sahaja yogia, ette voi pyytää heitä tekemään teille pujaa.
Voitte käyttää valokuvaani pujissa alkajaiksi. Olkaa hyvin varovaisia, koska teillä on nyt voimia, ja se saattaa hemmotella teidän
egoanne. Ehkä alatte ajatella, että olette jotakin suurta. Ei. Teidän pitää pelastaa maailma. Se on minun elämäntyöni, ja pyydän
teitä kirjoittamaan minulle Intiaan, jos teillä on mitään vaikeuksia. Kertokaa minulle myös, miten levitätte Sahaja Yogaa, mitä eri
puolilla tapahtuu, olisi ilo tietää. Uskon teidän ymmärtävän, minun täytyy siirtyä eläkkeelle. En voi enää matkustaa. Jos teillä on
mitään kysymyksiä, voitte kysyä minulta… Ne, jotka uskovat voivansa tulla guruiksi, nostakaa kätenne. Oi, noin monta. Nostakaa
yksi käsi, älkää molempia. Jos joku yrittää ansaita tällä rahaa, sanokaa, ettei se ole oikein, voitte myös kirjoittaa minulle. Ette voi
tehdä Sahaja Yogalla rahaa, ainakaan aluksi, mutta kun teillä on n. 3000 ihmistä, voitte juhlistaa kaikkia juhlapäiviä palvonnalla.
Mutta teillä pitää olla ainakin 3000 oppilasta kullakin, ennen kuin voitta pyytää tekemään pujaa. Joistakin ei voi tulla guruja, heillä
on tukoksia ja ongelmia. Jos teillä on ongelmia, älkää ryhtykö guruksi, muussa tapauksessa se voi vaikuttaa teihin. Mutta jos
olette mieletänne puhtaita ja avoimia, silloin teistä voi tulla guruja. Onko teillä mitään kysymyksiä? Olen avaamassa
kansainvälisen Sahaja Yoga -keskuksen, ja kun teillä on 300 uutta sahaja yogia, voitte pyytää heitä tekemään pujan ja ottaa
korvauksen. Ennen tätä, jos otatte vastaan rahaa, voitte lähettää sen Sahaja Yoga -keskukseen. Tässä keskuksessa tulee
olemaan noin 11 jäsentä, tulen julistamaan sen. Jos teillä on kysyttävää, kysykää minulta nyt. Ensimmäisiltä 300 hengeltä ette
ota rahaa, kuin enintään vuokriin ja muihin menoihin, mutta ette ota yhtään rahaa itsellenne. Nyt voitte nostaa taas kätenne -
kuinka moni haluaisi olla guru? Jumala siunatkoon teitä! Onko teillä kysyttävää? Voitte ottaa rahaa järjestönomaisesti. Eli jos
teidän tarvitsee vuokrata tila, kovaääniset tai jotakin vastaavaa, mutta ei ottaa rahaa omaan käyttöönne. Teidän tulee olla sen
suhteen varovaisia. Kunnes teillä on 300 sahaja yogia. Voitte muodostaa ryhmän, jossa on 5-10 henkeä, ja aloittaa tämän työn.
Tulette nauttimaan siitä. Kysykää minulta, jos teillä on ongelmia. Minun pitää mennä Kanadaan, en ole ollut siellä, joten yritän
löytää siihen aikaa. Ensin minun pitää mennä Venäjälle, sitten Kanadaan. Teidän pitää työskennellä enemmän omassa
maassanne kuin ulkomailla, näin aluksi, ja sitten voitte levittää Sahaja Yogaa ympäri maailman. Katsotaanpa taas, kuinka moni
haluaa tulla guruksi? Oi! Miten suuri määrä. Kiitos hyvin paljon. Kiitos. Kiitos teille kaikille.


